
الصّف الرابع االبتدائي
الفصل الدراسي األول

دليل المعّلم٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م

المهارات المهنية



تشهد وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم يف مرص، فقد انطلقت إشارة 

الثانوية  التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة  التغيري الجذري لنظامنا  البدء يف 

)التعليم 2.0 (. لتبدأ أول مالمح هذا التغيري من سبتمرب 2018 عرب تغيري مناهج مرحلة رياض األطفال 

الرابع  الصف  منهج  تغيري  يف  بدأنا   2021 ويف  االبتدائي.  والثالث  الثاني  الصفني  تالها  األول  والصف 

االبتدائي وسنستمر يف التغيري تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030، إذ نعمل عىل إحداث نقلة 

نوعية يف طريقة إعداد طالب مرص ليكونوا شبابًا ناجحني يف مستقبل ال يمكننا التنبؤ بتفاصيله.

وتفخر وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، فضاًل عن املواد 

التعليمية الرقمية التي تعكس رؤيتها عن رحلة التطوير. ولقد كان هذا العمل نتاًجا لكثري من الدراسات 

واملقارنات والتفكري العميق والتعاون مع الكثري من علماء الرتبية يف كل من املؤسسات الوطنية والعاملية 

لكي نصوغ رؤيتنا يف إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية 

ومديرته وفريقها الرائع عىل وجه التحديد، كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير وكذلك مديري عموم املواد 

الدراسية، وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، ومؤسسة ناشيونال جيوجرافيك 

للتعليم، ومؤسسة نهضة مرص، ومؤسسة لونجمان مرص، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة اليونسكو، والبنك 

الدويل ملساهمتهم يف تطوير إطار املناهج الوطنية بمرص، وكذلك أساتذة كليات الرتبية املرصية ملشاركتهم 

الفاعلة يف إعداد إطار املناهج الوطنية يف مرص. وأخريًا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد يف قطاعات وزارة 

الرتبية والتعليم الذين ساهموا يف إثراء هذا العمل.

إن تغيري نظامنا التعليمي لم يكن ممكنًا دون اإليمان العميق لدى القيادة السياسية املرصية برضورة 

التغيري، فاإلصالح الشامل للتعليم يف مرص هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السييس 

إلعادة بناء املواطن املرصي. ولقد تم تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العايل 

والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة. إن نظام التعليم ) 2.0 ( هو جزء من مجهود وطني كبري 

ومتواصل لالرتقاء بمرص إىل مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.

مقدمة الكتاب المدرسي



كلمة السيد وزير الرتبية والتعليم

والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية يف عمر مرصنا الحبيبة والتي تمثل استمراًرا النطالقة نظام 

التعليم املرصي الجديد، والذي تم تصميمه لبناء إنسان مرصي منتٍم إىل وطنه وإىل أمته العربية وقارته 

وقادر عىل  الحياتية،  واملهارات  املعرفة  االختالف، ومتمكن من  ويتقبل  يفهم  مبتكر، ومبدع،  اإلفريقية، 

التعلم مدى الحياة وقادر عىل املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املرصية أن تستثمر يف أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عرصي بمقاييس جودة عاملية، 

من أجل أن ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مرص" إىل مصاف الدول الكربى 

يف املستقبل القريب.

وأولياء  أجمعها،  الدولة  مؤسسات  بني  مشرتكة  مسئولية  التغيري  يف  املرصي  الحلم  تحقيق  إن 

بالذكر أخص  أن  أود  وهنا  مرص.  يف  اإلعالم  ووسائل  الخاص  والتعليم  املدني  واملجتمع   األمور 

 السادة املعلمني األجالء الذين يمثلون القدوة واملثل العليا ألبنائنا، ويقومون بالعمل الدؤوب إلنجاح هذا 

املرشوع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كل منا عىل أن يكون قدوة صالحة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان 

مرصي قادر عىل استعادة األمجاد املرصية وبناء الحضارة املرصية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحرتامي وتقديري ملعلمي مرص األجالء.

الدكتور طارق جالل شوقي

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني



٤١ ارتباط المهن والفنون بالمجتمع  المحور األّول 

٤٢ الرتابط األرُسي  الموضوع 1-1 والموضوع 1-٢ 

٤٨ األدوار واملسئوليات يف األرُسة  الموضوع ٢-1 والموضوع ٢-٢ 

٥٤ مصادر املعرفة  الموضوع 3-1 والموضوع 3-٢ 

٦٠ الزراعة يف املنزل  الموضوع ٤-1 والموضوع ٤-٢ 

٦٦ رعاية نباتات الزينة  الموضوع ٥-1 والموضوع ٥-٢ 

٧٢ املهن الصناعية  الموضوع ٦-1 والموضوع ٦-٢ 

٧٨ اإلصالحات املنزلية  الموضوع ٧-1 والموضوع ٧-٢ 

٨٤ املهن الفندقية والسياحية  الموضوع ٨-1 والموضوع ٨-٢ 

٩٠ املهن األخرى يف أرُستي  الموضوع ٩-1 والموضوع ٩-٢ 

٩٦ طرق حّل املشكالت لدى األرُسة  الموضوع 1٠-1 والموضوع 1٠-٢ 

1٠٢ املشكالت األرُسية  الموضوع 11-1 والموضوع 11-٢ 

1٠٨ الدكتور املهندس هاني عازر  شخصيات مصريّة مؤثِّرة  

11٢ مراجعة المحور األوّل 

المحتويات



١١٥ الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة  المحور الثاني 

11٦ الموضوع 1-1 والموضوع 1-٢  الموارد وإعادة التدوير 

1٢٢ منتجات جديدة من إعادة التدوير  الموضوع ٢-1 والموضوع ٢-٢ 

 الموضوع 3-1 والموضوع 3-٢  إعادة استخدام أشياء متاحة
1٢٨ في المنزل 

13٤ الموضوع ٤-1 والموضوع ٤-٢  الحياة المستدامة 

1٤٠ ميزانية األرُسة  الموضوع ٥-1 والموضوع ٥-٢ 

1٤٦ ليليجول سيداغات  المستكشف النشط 

1٥٢ مراجعة المحور الثاني 

1٥٤ مشروع الفصل الدراسي األوّل 



المحور األوّل ارتباط المهن والفنون بالمجتمع
الدكتور املهندس هانى عازر

السؤال الرئيس: ما األدوار واملهن واملهارات التي يمارسها األفراد يف األرُسة واملجتمع؟

تكامل المهارات الموضوعات الدرس

القضايا 
والتحديات الِقيَم  المهارات الحياتية

املواطنة حّب األرُسة احرتام اآلخرين
ابتكار األفكار 

• األرُسة
• االحتفاالت

• كلمات أغنية جديدة

املوضوع 1-1 واملوضوع 1-٢

الرتابط األرُسي

حقوق وواجبات تحّمل املسئولية  فهم أدوار األفراد 
 تحويل فكرة مبدعة

إىل منتج أو خدمة

• أدوار األفراد يف األرُسة 
• أفراد أرُستك
• بطاقة شكر

املوضوع ٢-1 واملوضوع ٢-٢

األدوار واملسئوليات يف األرُسة

املواطنة تحّمل املسئولية

التعاون

 تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية
إعطاء تغذية راجعة فّعالة

• أجزاء الكتاب املختلفة
• بنك املعرفة املرصي

املوضوع 3-1 واملوضوع 3-٢

مصادر املعرفة

االنتماء تحّمل املسئولية

التعاون

التعاون مع اآلخرين •  الطرق التي تجعل منزلك 
مريًحا

• النباتات داخل املنزل

املوضوع ٤-1 واملوضوع ٤-٢

الزراعة يف املنزل

االنتماء تحّمل املسئولية

التعاون

تحديد املشكالت • النباتات داخل املنزل وخارجه
• االعتناء بالنباتات

املوضوع ٥-1 واملوضوع ٥-٢

رعاية نباتات الزينة

االنتماء تحّمل املسئولية

التعاون

 ابتكار األفكار
تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية

• أنواع املهن الصناعية
•  إجراء بحث حول املهن 

الصناعية

املوضوع ٦-1 واملوضوع ٦-٢

املهن الصناعية

املواطنة التعاون مع اآلخرين
تحّمل املسئولية

اقرتاح حلول للمشكالت • القيام باإلصالحات املنزلية
• تنفيذ مرشوع إصالح يف املنزل

املوضوع ٧-1 واملوضوع ٧-٢

اإلصالحات املنزلية

املواطنة

االنتماء
حقوق وواجبات

تحّمل املسئولية  التعاطف مع اآلخرين
إعطاء تغذية راجعة فّعالة

•  املهن يف مجال السياحة والفندقة
•  األخالقيات يف مجال السياحة 

والفندقة

املوضوع ٨-1 واملوضوع ٨-٢

املهن الفندقية والسياحية

االنتماء تحّمل املسئولية

التعاون

فهم أدوار األفراد
تحسني مهاراتي السمعيّة

• املهن يف أرُستي
•  املهارات الالزمة ملمارسة مهن 

مختلفة

املوضوع ٩-1 واملوضوع ٩-٢

املهن األخرى يف أرُستي

حقوق وواجبات تحّمل املسئولية فهم مشاعر اآلخرين وقبولها
احرتام اآلخرين

• املشكالت يف املنزل
• إيجاد حلول للمشكالت

 املوضوع 1-1٠
واملوضوع 1٠-٢

طرق حّل املشكالت لدى األرُسة

حقوق وواجبات تحّمل املسئولية اقرتاح حلول للمشكالت
ابتكار األفكار

• املشكالت األرُسية يف املجتمع
• كتابة مرسحية وتمثيلها 

 املوضوع 1-11
واملوضوع 11-٢

املشكالت األرُسية

• الدكتور املهندس هاني عازر شخصيات مرصيّة مؤثِّرة

٦

مصفوفة المدى والتتابع



المحور الثاني  الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة
املستكشف: ليليجول سيداغات

السؤال الرئيس: كيف يمكن أن نعيش ونعمل بطريقة مستدامة؟

تكامل المهارات الموضوعات الدرس
القضايا 

والتحديات الِقيَم  المهارات الحياتية

إعادة التدوير احرتام البيئة معرفة كيف أعمل لتحقيق أهدايف •  ما الذي يمكننا الحّد من 
استخدامه، وإعادة استخدامه، 

وإعادة تدويره
• مساعدة كوكب األرض

املوضوع 1-1 واملوضوع 1-٢

املوارد وإعادة التدوير

تطبيق أسلوب 
املعيشة املستدامة

احرتام البيئة اختيار الحّل املناِسب من بني عّدة 
خيارات

إدارة املواقف بطريقة فّعالة

•  مواّد يمكن إعادة تدويرها أو 
تحويلها

• تصميم وصنع آلة موسيقية

املوضوع ٢-1 واملوضوع ٢-٢

منتجات جديدة من إعادة 
التدوير

إعادة التدوير احرتام اآلخرين 
واحرتام البيئة

تحديد األهداف بوضوح
معرفة كيف أعمل لتحقيق أهدايف

• اإلبداع
• التخطيط وصنع شكل جديد

املوضوع 3-1 واملوضوع 3-٢

إعادة استخدام أشياء متاحة 
يف املنزل

تطبيق أسلوب 
املعيشة املستدامة

توزيع املهام بني األشخاص يف 
املجموعة وتنظيم هذه املجموعة

•  تنظيم مرسحية
•  إمعان التفكري لتأليف أفكار 

املوضوع ٤-1 واملوضوع ٤-٢

الحياة املستدامة

التنمية املستدامة تحّمل املسئولية إدارة املواقف بطريقة فّعالة
تحديد املشكالت والقضايا

• ميزانية األرُسة
•  استخدام املال بطريقة 

مستدامة

املوضوع ٥-1 واملوضوع ٥-٢

ميزانية األرُسة

٧
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عن كتاب المهارات المهنية
التالميذ للنجاح يف حياتهم املهنية يف املستقبل  إليها  الرابع االبتدائي مهارات يحتاج  يدّرس كتاب املهارات املهنية املرصي للصّف 

بغض النظر عّما هي عليه. إضافة إىل التطبيق العميل ذي الصلة بمضمون املاّدة، يساعد هذا الربنامج التالميذ عىل تعّلم مهارات 

التفكري العليا وتطبيقها، بما يف ذلك التفكري الناقد، والتواصل، والعمل الجماعي، والقيادة، والوعي الذاتي. يتماىش هذا الربنامج مع 

عدد الدروس يف العام الدرايس املرصي لتوفري منهج كامل.

المكوّنات
تتضّمن املاّدة املكّونات التالية:

كتاب التلميذ ودفرت األنشطة املدمجان• 

مواّد تعليمية رقمية• 

دليل املعّلم مع الروتني التعليمي ومالحظات التدريس• 

أوراق أنشطة قابلة للتحميل• 

مقاطع فيديو• 

أهداف المادّة
تزّود هذه املاّدة تالميذ الفصل الرابع باملهارات الالزمة لالختيار والنجاح يف حياتهم املهنية يف املستقبل، بغض النظر عن املهنة التي 

سوف يختارونها. سوف يطّورون صفاتهم الشخصية كمهارات التواصل، والقيادة، واإلبداع، والوعي الذاتي، واملواطنة التي سوف 

يكون باإلمكان تطبيقها عىل أي خيار مهني. ومن خالل تطوير مهارات التفكري العليا ومعرفة أهّمية التعّلم مدى الحياة، سيكون 

التالميذ عىل أتّم االستعداد لبناء مستقبلهم وليصبحوا أعضاء منتجني يف املجتمع. تغّطي هذه املاّدة مجموعة متنّوعة من املجاالت 

املهنية إلعطاء التالميذ فرصة عن عالم الحياة العملية عىل نطاق واسع. كما ويضمن الرتكيز عىل املهارات الحياتية والِقيَم واإلجابات 

عن القضايا والتحديات تطوير األخالق واملرونة لدى التالميذ.

بنية المادّة
تنقسم املاّدة إىل أربعة محاور عىل مدار العام الدرايس، حيث يغّطي كّل فصل محورين. ويتناول كّل محور مفهوًما واسًعا ضمن 

منهج وزارة الرتبية والتعليم.

وينقسم كّل محور إىل دروس.

يتأّلف كّل درس من صفحتني تغّطيان 45 دقيقة من وقت الفصل وتتضّمنان اإلرشادات واألنشطة، ويُختتم بمراجعة وتقييم ذاتي.

الفصل األوّل

املحور األّول: ارتباط املهن والفنون باملجتمع )1٢ درًسا( يستكشف التالميذ دورهم يف األرُسة، العائلة، املدرسة، 	 
النباتات، ويتعّلمون كيفية املساهمة بشكل إيجابي وفّعال.  البلد، كما يتعرفون عىل الزراعة باملنزل ورعاية  يف املجتمع، يف 

كما ويتعّلمون أيًضا عّدة أنواع من الوظائف واملهارات التي يحتاجون ملمارستها. وتشمل املهارات األساسية األخرى التواصل 

والتعاطف وحّل املشكالت.

املحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية املستدامة )٦ دروس( يعّزز التالميذ مهارات حّل املشكالت، العمل 	 
يف مجموعات، واإلدارة املالية واحرتام البيئة والعناية بها، من خالل تعّلم أهّمية التنمية املستدامة يف الحياة العملية، وتحديد 

األهداف بوضوح وكيفية العمل لتحقيقها.
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الصف الرابع، الفصل الدراسي األوّل

تفصيالت المادّة
يوّفر كّل محور التفصيالت التالية:

االفتتاحية 	  وتتضّمن  اهتمامهم.  للتالميذ وجذب  املحور  لتقديم  جّذابة  كّل محور بصورة  افتتاح  املحور: يتّم  افتتاحية 
»السؤال الرئيس«.

السؤال الرئيس: يمثّل تساؤاًل واسع النطاق حول املحور بهدف زيادة اهتمام التالميذ فيه. وسيوّفر كّل درس مزيًدا من 	 
املعلومات حول هذا السؤال. كما سيعود التالميذ إىل »السؤال الرئيس« يف فقرة »مراجعة املحور«.

مراجعة املحور: يُختتم كّل محور بمراجعة من صفحتني ملساعدة التالميذ عىل تلخيص أهّم املعلومات واملهارات الواردة 	 
يف املحور وتطبيقها. كما تتيح املراجعة يف نهاية املحور للتالميذ اإلجابة عن »السؤال الرئيس« الذي ُطِرح للمّرة األوىل يف 

صفحة »افتتاحية املحور«.

املشاريع: يف نهاية كّل فصل، يتعاون التالميذ عىل تحضري مرشوع متعّلق باملحور، يمكنهم من خالله تطبيق املهارات 	 
الشخصية التي اكتسبوها عىل املستوى األكاديمي. وتسمح املشاريع للتالميذ بإبراز إبداعهم وتطبيق املواّد التعليمية بطريقة 

مناسبة وشخصية.

وإنجازات شخصيات مرصية مؤثِّرة، ساهمت 	  التالميذ عىل حياة  يتعّرف  املاّدة،  املؤثِّرة: خالل  الشخصيات املرصية 
يف إحداث تغيري إيجابي يف املجتمع املرصي. كما ويمكن للتالميذ مشاهدة مقاطع فيديو حول الشخصية املرصية املذكورة.

مثال 	  دراسة  من  يتمّكنوا  حتّى  عىل محرتف شهري  التالميذ  يتعّرف  املادة،  من  مختلفة  مراحل  النشط: يف  املستكشف 
ملموس لشخصية مؤثّرة يُحتذى بها. وتتضّمن هذه الدروس مقطع فيديو يظهر املستكشف وما يقوم به من أعمال.

مقاطع فيديو: تتميّز دروس »املستكشف النشط« و»شخصيات مرصية مؤثِّرة« بمقاطع فيديو تفاعلية للمساعدة 	 
يف إضفاء الحيوية عىل الشخصيات.

يوّفر كّل درس التفصيالت التالية:

األهداف: يف بداية كّل درس، يرى التالميذ املوضوعات التي سيتعّلمونها.	 

لنتفاَعْل مًعا: يُطرح سؤال واسع النطاق لتعريف التالميذ بموضوع الدرس.	 

لنتعلَّْم: تُقدَّم املعلومات من خالل نصوص.	 

لنستكِشْف: يتيح للتالميذ مواصلة مناقشة موضوع الدرس أو القيام بمهّمة قصرية متعّلقة باملحتوى.	 

الحياتية 	  املهارات  أو  الدرس،  بأهداف  متعّلقة  أسئلة  ثالثة  الفقرة  الدرس(: تتضّمن هذه  األّول من  )للجزء  لنراِجْع 
والِقيَم والقضايا والتحّديات املطروحة يف الدرس )انظر أدناه(، أو سؤااًل مخّصًصا، ما يتيح للتالميذ ربط محتويات الدرس 

بحياتهم الخاّصة.

نتعلَّم من خالل التطبيق: يطبّق التالميذ املعلومات التي تعّلموها للتّو بطريقة عملية، مثل تنفيذ مهّمة أو إكمال مخطَّط 	 
املعرفة.

لنراِجْع )للجزء الثاني من الدرس(: يلّخص التالميذ معلومات الدرس والربط بينها. وتتضّمن هذه الفقرة سؤالني.	 

تقييم ذاتي: يف نهاية الدرس، يتحّقق التالميذ من التقّدم الذي أحرزوه نحو تحقيق أهداف الدرس.	 

املهارات الحياتية والِقيَم والقضايا والتحّديات: يتّم دمج املهارات املتعّلقة بهذه املجاالت يف كّل درس، ويتّم تمييزها 	 
بوضوح يف املحتويات ويف دليل املعّلم.
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دواعي الدمج في دليل المعلّم
يهدف التعليم يف مادة املهارات املهنية إىل تطوير مهارات التفكري العليا التي تبني مفهوم التعّلم مدى الحياة من خالل الرتكيز عىل 
املهارات الحياتية والقيم، ولذلك فاالهتمام بإعداد دليل للمعلم يهدف إىل تقديم الدعم له عند تدريس املتعّلمني املدمجني من ذوي 
اإلعاقة البسيطة يف مدارس التعليم العام؛ وتوفريالتعليم للجميع بجودة عالية وبدون تمييز، وتحقيق النمو الشامل للمتعّلم إىل أقىص 
املناسب من املعرفة األساسية، ورغبة يف خلق بيئة تعليمية داعمة  حّد تسمح به قدراته وإمكانياته، باإلضافة إىل تزويده بالقدر 
ومحّفزة؛ بما يساعد التالميذ املدمجني عىل التوافق االجتماعي داخل املدرسة وخارجها وتكسبهم املهارات املهنية الالزمة لتطوير 
صفاتهم الشخصية بما تتطلبه فرص العمل وبناء القدرات التي يحتاجها سوق العمل وريادة األعمال، ما يؤهلهم بأن يكونوا أفراد 

منتجني يف املجتمع.

ما يجب عىل املعّلمني معرفته لدمج املتعّلمني املتباينني... الخصائص واالحتياجات الرتبوية:

فيما ييل خصائص تلك الفئات واحتياجاتها الرتبوية:

االحتياجات الرتبوية  الخصائص املتعّلمون

التكليفات  وكتابة  مسموعة،  إىل  املكتوبة  النصوص  -  تحويل 
إىل  بالنسبة  الشفهية  واإلجابة  برايل،  بطريقة  والنصوص 

األكّفاء.

-  استخدام برنامج قارئ الشاشة. 

-  وصف الصور شفهيًّا لألكّفاء وعرضها مكربة لضعاف البرص 
دون تفاصيل.

قوية،  ذاكرة حسية  الطبيعي،  للذكاء  العام  -  املعدل 
دافعية متميزة، أقل قدرة عىل التخيل.

كاملسافات  املفاهيم  بعض  تكوين  يف  -  صعوبة 
واأللوان ....

الوجه  وتعبريات  إيماءات  استخدام  يف  -  القصور 
والجسم.

اإلعاقة 

البرصية 

األكّفاء 

وضعاف 

البرص

مهنية  مفاهيم  تقديم  عند  تعّلمها  السابق  املعلومات  مراجعة 
وربطها باملفاهيم الجديدة بصورة حياتية، وذلك بأمثلة مبّسطة 

من بيئة التلميذ. 

يف  البرصي  املدخل  عىل  واالعتماد  وتجزئتها  املهام  -  تحديد 
التدريس. 

-  تلخيص التعليمات يف نقاط محّددة وبسيطة. 

املهارات  تطبيقات  لرشح  العميل  البيان  اسرتاتيجية  -  استخدام 
املهنية وتقديمها عمليًّا أمامه.

أمثلة  وإعطاء  الجديدة  املصطلحات  عىل  والتأكيد  -  التكرار 
بسيطة عنها بأكثر من طريقة.

مثل:  البرصي،  للمحتوى  البرصية  التلميحات  بعض  -  إضافة 
األسهم، الدوائر، تلوين بعض الكلمات إما يف كتاب التلميذ أو 

تحديدها عىل السبورة. 

-  التحدث يف مواجهة املتعّلم حتى يستطيع قراءة الشفاه خاصة 
من  الحد  التدوير،  إعادة   ( الجديدة  املصطلحات  عرض  عند 

االستهالك، ....(

املناقشات  من   %50 َفْهم  يف  مشاكل  -  يواجهون 
الصفية الجماعية إذا لم يتسن متابعتها برصيًّا.

يف  ومشكالت  اللغوية  مفرداتهم  قلة  من  -  يعانون 
اللغة التعبريية. 

بني  الربط  وصعوبة  الشفهي  التعّلم  يف  -  صعوبة 
تعّلم  وكذلك  املكتوبة  ورموزها  املسموعة  الكلمات 

املفاهيم اللغوية.

-  ال تتأثر قابليتهم للتعّلم والتفكري التجريدي إذا تم 
تقديمها من خالل اللغة املرئية.

-  ضعف القدرة عىل تركيز االنتباه وصعوبة تذّكرهم 
التعليم  خالل  من  تقديمها  تّم  إذا  إال  املعلومات، 

البرصي.

اإلعاقة 

السمعية 

)ضعاف 

السمع(

ومن  الحسية  األنشطة  عىل  والرتكيز  وتجزئتها  املهام  -  تحليل 
األسهل إىل األصعب. 

-  إعطاؤه تعليمات واضحة ومحّددة، ووقت كاٍف ألداء مهامه.

التي  املهمات  لهم  قّدم  بل  أمكن،  كلما  املتعّلمني  فشل  -  تجنب 
ينجحون فيها أّوالً حتى يستمروا يف أداء املهام املطلوبة منهم 

ويشعروا بالنجاح.

-  تشتت االنتباه وضعف الرتكيز وصعوبة االحتفاظ 
تلك  الطلب وال سيما  عند  باملعلومات واسرتجاعها 
املتعلقة بالذاكرة قصرية املدى والتي ترتبط بالتعّلم 

املدريس. 

-  يميل إىل االعتماد عىل االخرين ويفتقر إىل االستقاللية 
والدافعية للقيام باملهام التي تُطلب منه.

اإلعاقة 

الذهنية
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التدوير،  إعادة   ( مثل  الجديدة  للمصطلحات  املستمر  -  التكرار 
الحد من االستخدام، املوارد، ...( وإعطاء أمثلة بسيطة عنها. 

املهارات  تطبيقات  لرشح  العميل  البيان  اسرتاتيجية  -  استخدام 
املهنية وتقديمها عمليًّا أمامه.

-  صعوبة يف عملية نقل الخربة أو نقل آثار التعّلم من 
موقف إىل آخر.

ونُطق  والكالم،  اللغة  استخدام  يف  واضح  -  قصور 
وجمل  كلمات  استخدام  مع  والكلمات  الحروف 

بسيطة ومحدودية املفردات.

-  إدماجه يف مجموعات عمل والقيام بأداء املهام حسب إعاقته.

-  تقليل الواجبات املنزلية والصفية، وإعطاؤه ما يكفيه من وقت 
ألداء مهامه.

-  تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو إيماءات أو حركة اليد 
أو التوصيل أو استخدام الكمبيوتر إن أمكن. 

-  ال يستطيعون القيام باملهمة املراد القيام بها دفعة 
يشوبه  والكالم  اللغة،  مجال  يف  صعوبات  واحدة، 
اآلخرين  عىل  يتعذر  لدرجة  الوضوح  عدم  أحيانًا 
فهمه، لضعف التحكم يف عضالت اللسان والشفاه 
والعزلة  والخجل  القلق  الوجه،  وتعبريات  والَحْلق 

وعدم الثقة بالنفس وعدم التفاعل االجتماعي.

اإلعاقة 

الحركية 

والشلل 

الدماغي

-  رشح النشاط قبل البدء فيه.

-  يجب أال يطلب منهم أن ينظروا وينصتوا يف نفس الوقت، وذلك 
لعدم قدرتهم عىل معالجة املعلومات الداخلة عن طريق الرؤية 

والسمع مًعا والتأّكد من انتباههم. 

التدريس  يف  الصور  واستخدام  الحسية  األنشطة  عىل  -  الرتكيز 
أو  اللغة  اليومية بداًل من  وجداول األنشطة املصورة لألنشطة 
عىل  ويرّكز  قصرية  بجمل  معهم  املعّلم  يتحّدث  كما  الكلمات، 
نهاية  يف  ويجعلها  مرتفعة  بنغمة  ينطقها  املفتاحية،  الكلمات 

الجملة ويرشح النشاط قبل البدء به يف مهام محّددة.

-  نقص االنتباه والتذّكر والدافعية وصعوبة االنتقال 
البالغة  االنتقائية  مع  آخر،  إىل  موضوع  من 
ويحتاجون إىل تلميحات )ملقنات( ملساعدتهم عىل 

عملية التذكر واالستدعاء.

من  أفضل  البرصية  املعلومات  تذكر  عىل   -  قدرتهم 
مهارات  يف  وضعف  السمعية،  املعلومات  تذكر 

االستماع والتحدث.

االنزعاج  الضوضاء،  تجاه  الفعل  ردة  يف  -  امُلبالغة 
بني  العالقة  تمييز  صعوبة  الساطعة،  األضواء  من 
الشكل واألرضية أو الخلفية يف الصور، النفور من 

ملس اآلخرين.

اضطراب 

طيف 

التوحد

التأّكد من وصول التعليمات والتوجيهات له بشكل صحيح، مع 
الجاذبة لالنتباه وتجزئة  التعليمية  األنشطة والوسائل  استخدام 
لكّل  املتعّلم  ومكافأة  تعقيًدا،  أقل  وحدات  إىل  والواجبات  املهام 
محددة،  أماكن  يف  والجلوس  السليم،  الوجه  عىل  يتممها  خطوة 
مع استخدام امُلعززات املناسبة لتحديد حركته داخل الفصل مع 
املعّلم  بها  يقوم  التي  والفاعليات  اليومية  لألنشطة  خطة  تقديم 

وتكرارها للتلميذ.

التنظيم  وصعوبة  والتذّكر  والرتكيز  االنتباه  -  نقص 
وإنهاء املهام املكلف بها، الحركة املستمرة والدائمة 

وامليل إىل التسّلق والتأرجح والتنقل الدائم.

صداقات  تكوين  يف  صعوبة  بعضهم  يجد  -  قد 
مشاركة  أو  اللعب  يف  صعوبة  وكذلك  األقران،  مع 
بهدوء،  بها  يقومون  التي  األنشطة  يف  اآلخرين 
واملهارات  التكيفي  السلوك  يف  أيًضا  وصعوبة 

الحياتية.

تشتت 

االنتباه 

وفرط 

الحركة

وتغيري  شيوًعا  األكثر  الكلمات  واستخدام  الجملة  طول  تقصري 
النص، فضاًل عن  التلميذ قبل وبعد قراءة  نربة الصوت، وتهيئة 
الحاسب اآليل لتشجيعه عىل الكتابة عليه، وكذلك ُمراعاة الفراغات 

بني الكلمات وتصويب األخطاء اإلمالئية.

-  صعوبة االنتباه والرتكيز والتذّكر وتكوين املفاهيم 
واإلدراك اللفظي والبرصي والذاكرة قصرية املدى.

بالسلوك  املفردات  وربط  املسموع  فهم  -  صعوبة 
التعليمات  واتباع  املتشابهة  الكلمات  بني  والتمييز 
التفكري  عن  املعرّبة  املفردات  واختيار  الشفهية 

وتذّكرها.

االنفعالية  والتغريات  املستمرة،  بالحركة  -  يتصفون 
الرسيعة أو الهدوء الزائد وعدم الرغبة يف املشاركة 

يف الفصل.

صعوبات 

التعّلم
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الدعم التعليمي لفئات الدمج

-  إتاحة الفرصة للتلميذ الكفيف بسماع الدرس من خالل الكمبيوتر ) audio( كوسيلة 
مساعدة بحجرة الوسائط.

-  كتابة األفكار واملفاهيم الرئيسية عىل السبورة إلتاحة وقت كاٍف لتلميذ الدمج إلدراكها 
طوال فرتة عرض الدرس. 

-  يجيب الكفيف شفويًّا عن روتني أعرف، أود أن أعرف، تعلمت.

مع وضع  السبورة  عىل  وكتابتها  األهداف  وتلخيص  كبري  بخّط  الدرس  عنوان  -  كتابة 
تلميح مميّز )مربع، دائرة ...( حول العنوان.

مراعاة ما ييل يف النصوص املكتوبة أو املسموعة: 

- جلوس املتعّلم يف مقدمة الفصل وتوجيه نظره إىل بداية النص املقروء. 

- تجزئة النصوص إىل فقرات قصرية.

- تلخيص النص بوضع خّط تحت الكلمات التي تعرّب عن سمات التعّلم.

-  مراعاة تلخيص أسئلة االسكتشاف وكتابتها عىل السبورة ووضع تلميح عند الهدف من 
السؤال وعند قراءتها بصوت عاٍل.

-  دعم املفاهيم املسموعة بالصور الدالة عليها أثناء الحوار واملناقشة بني املعّلم والتالميذ 
أو بني التالميذ بعضهم مع بعض.

النصوص املكتوبة 

واملسموعة

الوسائط 

املتعددة

-  وصف الصور لفئة األكّفاء وتكبريها لضعاف البرص.

-  وصف الرسوم التوضيحية لألكّفاء. 

-  استخدام صور تعرّب عن الكلمات غري املوجودة يف البيئة املحيطة إن أمكن أو االستعانة 
بمثال بسيط.

الصور والرسوم

-  وصف محتوى الفيديو لألكّفاء

مراعاة ما ييل يف مقاطع الفيديو: 

تعليق املعّلم بعد كّل مقطع وذلك بأسلوب بسيط.• 

التأّكد من وصول الفكرة لفئات الدمج.• 

تلخيص مقطع الفيديو بعد االنتهاء منه ومراجعه أفكاره.• 

مواجهه املعّلم لفئة ضعاف السمع أثناء التعليق عىل الفيديو.• 

مقاطع الفيديو 
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-  االستعانة بنماذج من األدوات ليتعرف عليها فئات الدمج بوجه عام واألكّفاء بوجه خاص. 

-  حجم أصيص الزرع البد من أن يكون يف الحدود املسموح بها لسهولة حمله والتعّرف عىل محتواه.
دعم األدوات

-  عمل مجموعات بالنسبة إىل التالميذ األكّفاء وتمثيل ذلك بمجموعة كبرية ومجموعة صغرية ومعرفة األكّفاء بذلك، 
ثّم يتم طرح السؤال عليهم شفهيًّا.

-  وضع تالميذ الدمج يف مجموعات بنسبة طالب واحد يف كّل مجموعة يف جزء )تشارك(. 

-  دعم تالميذ الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية بمساعدة أقرانه يف الكتابة.

-  توعية التالميذ من غري فئات الدمج بطبيعة زمالئهم من التالميذ املدمجني حتى ال تتعرض تلك الفئات لردود فعل 
محبطة لهم تعيقهم يف االستمرار يف عمليه التعّلم وذلك يف الجزء الخاص بتنفيذ نشاط )اخترب زميلك(.

-  املجموعات التي تتضمن فئات الدمج تكون من 3 : 4 متعّلمني يف املجموعة الواحدة.

-  رشح وتلخيص طبيعة املهام املطلوبة يف املرشوع.

العمل يف 

مجموعات
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افتتاحية المحور

ارتباط المهن والفنون 
بالمجتمع

السؤال الرئيس

ما ا�دوار والمهن والمهارات 
التي يمارسها ا�فراد في 

ا�ُسرة والمجتمع؟

عّمال يف مصفاة غاز، الصحراء الغربية، مرص

لنسلِّط الضوء عىل المحور ا�ّول

أنَت تنتمي إىل أُرستك الصغرية وإىل عائلتك األكرب 

هو  ما  تعلم  فهل  بلدك.  إىل  أيًضا  تنتمي  ولكنّك 

الدور الذي تقوم به كفرد من أفراد أُرستك؟ وما 

يلعبها  التي  األدوار  هي  وما  مسئولياتك؟  هي 

هذا  يف  مجتمعنا؟  يف  مهّمة  وظائف  يف  العاملون 

عىل  وتتعّرف  االنتماء  يعنيه  ما  ستعرف  املحور، 

حقوقك وواجباتك أيًضا.

المحور 
ا�ّول

٩ ٨

صورة  يف  املحتوى  تنظيم  تّم 
املنهج  تضّمن  حيث  محاور؛ 
مدار  عىل  تدّرس  محاور  أريعة 
العام الدرايس بواقع محورين يف 

كّل فصل درايس.

املحور  افتتاحية  تتضّمن 
استفسار  وهو  الرئيس،  السؤال 
واسع النطاق حول املحور الذي 

يزيد من اهتمام املتعلمني.

معلومات  درس  كّل  سيوفر 
السؤال.  هذا  حول  إضافية 
السؤال  عن  املتعلمون  وسيجيب 

الرئيس يف مراجعة الوحدة.

كما  الصورة،  محتوى  تعّرف  عىل  يساعدهم  للتالميذ  رشح  تقديم 
يتضّمن دليل املعّلم معلومات إضافية لدعم النقاش بني املعّلم والتالميذ.
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ارتباط المهن والفنون 
بالمجتمع

السؤال الرئيس

ما ا�دوار والمهن والمهارات 
التي يمارسها ا�فراد في 

ا�ُسرة والمجتمع؟

عّمال يف مصفاة غاز، الصحراء الغربية، مرص

لنسلِّط الضوء عىل المحور ا�ّول

أنَت تنتمي إىل أُرستك الصغرية وإىل عائلتك األكرب 

هو  ما  تعلم  فهل  بلدك.  إىل  أيًضا  تنتمي  ولكنّك 

الدور الذي تقوم به كفرد من أفراد أُرستك؟ وما 

يلعبها  التي  األدوار  هي  وما  مسئولياتك؟  هي 

هذا  يف  مجتمعنا؟  يف  مهّمة  وظائف  يف  العاملون 

عىل  وتتعّرف  االنتماء  يعنيه  ما  ستعرف  املحور، 

حقوقك وواجباتك أيًضا.

المحور 
ا�ّول

٩ ٨

للمحور  التمهيدي  النص  يمنح 
توّقع  يمكنهم  التالميذ ملحة عما 

تعلمه.
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سير الدرس

القيام باإلصالحات املنزلية

مع مرور الوقت واالستخدام، تتلف بعض األشياء التي لدينا يف املنزل. فالجدران مثًال تتشّقق وتظهر 

عليها بقع، ويتقّرش الطالء. أّما الخشب فيتعّرض للخدش ويفقد لونه، وتصبح أرجل الطاوالت ومفّصالت 

األبواب مفّككة، وقد تتشّقق أشياء أخرى أو تتمّزق أو تتكّرس. ولكن األمر الجيّد يف كّل ذلك، أنّك تستطيع 

مساعدة أفراد أُرستك يف إصالح الكثري من هذه األشياء.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل بعض اإلصالحات املنزلية.• 

أجد حالٍّ للمشكلة التي تحتاج إىل اإلصالحات • 

املنزلية وأطبّقها.

أنّفذ، مع املساعدة، بعض اإلصالحات املنزلية • 

البسيطة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك إصالح يشء يف منزلك تعرَّض للتلف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٧-١ اإلصالحات المنزلية

لنستكِشْف

فكِّر يف خمس مشكالت أخرى ويف حلول لكلٍّ منها. ما األدوات واملهارات التي تحتاج إليها للقيام بهذه 

اإلصالحات؟

لنراِجْع

١.  ما أنواع املشكالت يف أرجاء املنزل التي يمكن حّلها بسهولة؟

٢.  هل التفاصيل الخاصة بأمور مثل طالء التشّققات أو إصالح الخشب املخدوش مهّمة؟ وملاذا؟

اإلصالحات  يف  األوالد  يشارك  أن  الرضوري  من  هل  رأيك،  يف  املنزلية؟  اإلصالحات  يف  تساعد  ٣.  هل 

املنزلية؟ وملاذا؟

التشّقق  مللء  املعجون  سّكني  اِستخِدم 

وعندما  الجبس.  أو  الشقوق  بمعجون 

لجعل  الصنفرة  ورق  استخِدم  يجّف، 

الجدار ناعم امللمس. بعدها، امسح املنطقة 

الصنفرة،  عن  الناتج  الغبار  من  لتنظيفها 

وبعد ذلك يمكنك طالء الجدار.

إذا وجدَت بعض 

التصّدعات

أو البقع عىل 

الجدار.

خاص  معجون  استخدام  يمكنك 

باألخشاب مللء وإصالح الشقوق والثقوب 

السطح،  نظِّف  أّوًال،  الخشب.  يف  الصغرية 

الشّق  مللء  املعجون  سّكني  استخِدم  ثّم 

مّما  بقليل  أكثر  كّميّة  َضع  باملعجون. 

عندما  يتقّلص  املعجون  ألّن  إليها،  تحتاج 

ورق  استخِدم  يجّف،  أن  وبعد  يجّف. 

املعجون  سطح  لتجعل  بعناية  الصنفرة 

مسّطًحا وناعم امللمس.

ا إذا وجدَت شقٍّ

يف الخشب.

مسامري  لتثبيت  مفكٍّا  اِستخِدم 

مفّصالت الباب. واستخِدم الزيت أو مادة 

كّميّة  َضع  الرصير.  من  للتخّلص  تشحيم 

يلتقي  حيث  التشحيم  ماّدة  من  صغرية 

جزءا مفّصلة الباب مًعا.

إذا كان لديك باب 

يُصدر رصيًرا عند 

فتحه.

الحّلاملشكلة

٣٥ ٣٤

يتبع كّل درس تسلسل »لنتفاَعْل مًعا، لنتعلَّْم، لنستكِشْف، 
لنراِجْع«. ويبدأ بأهداف الدرس ذي الصلة.

»األهداف«  بعرض  الدرس  يبدأ 
محتوى  لتوّقع  التالميذ  يقرأها  التي 
لتقييم  إليها  يعودون  كما  الدرس. 
األهداف  هذه  تتناول  تعّلمهم. 
من  الجزءين  كال  يف  الواردة  املعايري 

الدرس.

الدرس  يف  األساسية  الفقرات  من 
ا  نصًّ تتناول  التي  »لنتعلَّْم«،  فقرة 
يقوم التالميذ بقراءته، حيث تتوافق 
التالميذ  قدرات  مع  النصوص  هذه 

وميولهم واهتماماتهم.

سؤال  مًعا«  »لنتفاَعْل  فقرة  يف 
ملحور  مقّدمة  بمثابة  يُعترب  مطروح 
السؤال  الدرس. ومن خالل مناقشة 
جماعية  مناقشة  أو  مجموعات  يف 

تشمل الفصل كّله

يظهر عنوان الدرس بشكل واضح.
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القيام باإلصالحات املنزلية

مع مرور الوقت واالستخدام، تتلف بعض األشياء التي لدينا يف املنزل. فالجدران مثًال تتشّقق وتظهر 

عليها بقع، ويتقّرش الطالء. أّما الخشب فيتعّرض للخدش ويفقد لونه، وتصبح أرجل الطاوالت ومفّصالت 

األبواب مفّككة، وقد تتشّقق أشياء أخرى أو تتمّزق أو تتكّرس. ولكن األمر الجيّد يف كّل ذلك، أنّك تستطيع 

مساعدة أفراد أُرستك يف إصالح الكثري من هذه األشياء.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل بعض اإلصالحات املنزلية.• 

أجد حالٍّ للمشكلة التي تحتاج إىل اإلصالحات • 

املنزلية وأطبّقها.

أنّفذ، مع املساعدة، بعض اإلصالحات املنزلية • 

البسيطة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك إصالح يشء يف منزلك تعرَّض للتلف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٧-١ اإلصالحات المنزلية

لنستكِشْف

فكِّر يف خمس مشكالت أخرى ويف حلول لكلٍّ منها. ما األدوات واملهارات التي تحتاج إليها للقيام بهذه 

اإلصالحات؟

لنراِجْع

١.  ما أنواع املشكالت يف أرجاء املنزل التي يمكن حّلها بسهولة؟

٢.  هل التفاصيل الخاصة بأمور مثل طالء التشّققات أو إصالح الخشب املخدوش مهّمة؟ وملاذا؟

اإلصالحات  يف  األوالد  يشارك  أن  الرضوري  من  هل  رأيك،  يف  املنزلية؟  اإلصالحات  يف  تساعد  ٣.  هل 

املنزلية؟ وملاذا؟

التشّقق  مللء  املعجون  سّكني  اِستخِدم 

وعندما  الجبس.  أو  الشقوق  بمعجون 

لجعل  الصنفرة  ورق  استخِدم  يجّف، 

الجدار ناعم امللمس. بعدها، امسح املنطقة 

الصنفرة،  عن  الناتج  الغبار  من  لتنظيفها 

وبعد ذلك يمكنك طالء الجدار.

إذا وجدَت بعض 

التصّدعات

أو البقع عىل 

الجدار.

خاص  معجون  استخدام  يمكنك 

باألخشاب مللء وإصالح الشقوق والثقوب 

السطح،  نظِّف  أّوًال،  الخشب.  يف  الصغرية 

الشّق  مللء  املعجون  سّكني  استخِدم  ثّم 

مّما  بقليل  أكثر  كّميّة  َضع  باملعجون. 

عندما  يتقّلص  املعجون  ألّن  إليها،  تحتاج 

ورق  استخِدم  يجّف،  أن  وبعد  يجّف. 

املعجون  سطح  لتجعل  بعناية  الصنفرة 

مسّطًحا وناعم امللمس.

ا إذا وجدَت شقٍّ

يف الخشب.

مسامري  لتثبيت  مفكٍّا  اِستخِدم 

مفّصالت الباب. واستخِدم الزيت أو مادة 

كّميّة  َضع  الرصير.  من  للتخّلص  تشحيم 

يلتقي  حيث  التشحيم  ماّدة  من  صغرية 

جزءا مفّصلة الباب مًعا.

إذا كان لديك باب 

يُصدر رصيًرا عند 

فتحه.

الحّلاملشكلة

٣٥ ٣٤

واملشّوقة  امللفتة  الّصور  تشّجع 
وربط  األسئلة  طرح  عىل  التالميذ 

محتوى الصورة بحياتهم الخاصة.

فقرة  تُعترب  درس،  كّل  يف 
تقّدم  ملتابعة  وسيلة  »لنستكِشْف« 
التالميذ، وهي تحّفز التعّلم النشط 
استخدام  عىل  التالميذ  وتشّجع 
ومهارات  الناقد  التفكري  مهارات 

التفكري العليا.

بأهداف  املعّلمني  املعّلم  دليل  يزّود 
هذا النشاط.

من  »لنراجْع«  فقرة  تتأّلف 
السؤال  يرتبط  أسئلة؛  ثالثة 
فقرة  يف  الواردة  باملعلومات  األّول 
ترتكز  التي  واملعايري  »لنتعلَّْم« 
عليها؛ أّما السؤاالن الثاني والثالث 
فريتبطان بمهارات التفكري الناقد، 
الِقيَم،  أو  الحياتيّة،  املهارات  أو 
إضفاء  أو  والتحّديات  القضايا  أو 

الطابع الشخيص.
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اِخَرت مهنتنَي صناعيتنَي. يمكنك اختيار إحداهما من النص يف فقرة لنتعلَّْم، واألخرى من القائمة 

التي سيعطيها لك املعّلم، أو أي مهنة أخرى تثري اهتمامك.

إلجراء بحث واكتشاف املزيد عن كّل مهنة. بإمكانك الذهاب إىل املكتبة وطلب املساعدة من أمني املكتبة، 

أو إجراء بحثك يف موقع إحدى املكتبات عىل شبكة اإلنرتنت. كما يمكنك استخدام املوقع اإللكرتوني لبنك 

املعرفة املرصي للحصول عىل مصادر املعلومات، أو إجراء عمليات بحث عامة عىل شبكة اإلنرتنت، ولكن 

تأكَّد من أّن مصادر املعلومات التي وجدتها موثوقة. وقد يمكنك إجراء مقابلة مع شخص يزاول مهنة 

صناعية.

أوِجد ما ييل:

ما املهام اليوميّة التي يقوم بها األشخاص الذين يمارسون هذه املهنة؟١

ما األدوات التي يستخدمها هؤالء العّمال؟٢

ما املهارات التي يجب أن يُتقنها هؤالء العّمال؟٣

ما نوع التدريب أو املؤّهالت التي يحتاج إليها هؤالء العّمال؟٤

ما الفائدة التي يقّدمها هؤالء العّمال لك وألُرستك؟٥

َضع خّطة عمل لبحثك.

أين يمكنني إيجاد املعلومات؟

ما كلمات البحث التي يجب أن أستخدمها؟

اِمأل الجدول باملعلومات التي وجدتها، ثّم شاِرك تقريرك مع زمالئك يف الفصل.

املهام: املهام:

األدوات: األدوات:

املهارات: املهارات:

التدريب: التدريب:

الفائدة بالنسبة يل وألُرستي: الفائدة بالنسبة يل وألُرستي:

اسم املهنة ٢: اسم املهنة ١: 

لنراِجْع

١.  ما الصعوبات التي واجهتها يف العثور عىل املعلومات التي كنت تبحث عنها؟ ما الذي يمكنك تغيريه 

عندما تُجري بحثًا يف املّرة املقبلة؟

أو  عنها  قرأت  التي  املهن  هذه  إحدى  يف  العمل  يف  يفيدك  أن  يمكن  تمتلكها  التي  املهارات  من  ٢.  أيٌّ 

مهنة  تفّضل  أم  تكرب؟  عندما  املهنة  هذه  تمارس  أن  توّد  هل  هي؟  مهنة  أّي  عنها؟  بحثًا  أجريت 

أخرى؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٦-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٦-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

سير الدرس

»نتعلَّم من  لكّل درس صفحتَا  الرئييس  املحتوى  تتبع 
خالل التطبيق«. ويكمن الهدف من هاتني الصفحتني يف 

توسيع فهم التالميذ للماّدة والتحّقق منه.

 يُظهر العنوان عن طريق الرتقيم -
بالجزء  ومحّدًدا  واضًحا  ارتباًطا 

السابق من الدرس.
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اِخَرت مهنتنَي صناعيتنَي. يمكنك اختيار إحداهما من النص يف فقرة لنتعلَّْم، واألخرى من القائمة 

التي سيعطيها لك املعّلم، أو أي مهنة أخرى تثري اهتمامك.

إلجراء بحث واكتشاف املزيد عن كّل مهنة. بإمكانك الذهاب إىل املكتبة وطلب املساعدة من أمني املكتبة، 

أو إجراء بحثك يف موقع إحدى املكتبات عىل شبكة اإلنرتنت. كما يمكنك استخدام املوقع اإللكرتوني لبنك 

املعرفة املرصي للحصول عىل مصادر املعلومات، أو إجراء عمليات بحث عامة عىل شبكة اإلنرتنت، ولكن 

تأكَّد من أّن مصادر املعلومات التي وجدتها موثوقة. وقد يمكنك إجراء مقابلة مع شخص يزاول مهنة 

صناعية.

أوِجد ما ييل:

ما املهام اليوميّة التي يقوم بها األشخاص الذين يمارسون هذه املهنة؟١

ما األدوات التي يستخدمها هؤالء العّمال؟٢

ما املهارات التي يجب أن يُتقنها هؤالء العّمال؟٣

ما نوع التدريب أو املؤّهالت التي يحتاج إليها هؤالء العّمال؟٤

ما الفائدة التي يقّدمها هؤالء العّمال لك وألُرستك؟٥

َضع خّطة عمل لبحثك.

أين يمكنني إيجاد املعلومات؟

ما كلمات البحث التي يجب أن أستخدمها؟

اِمأل الجدول باملعلومات التي وجدتها، ثّم شاِرك تقريرك مع زمالئك يف الفصل.

املهام: املهام:

األدوات: األدوات:

املهارات: املهارات:

التدريب: التدريب:

الفائدة بالنسبة يل وألُرستي: الفائدة بالنسبة يل وألُرستي:

اسم املهنة ٢: اسم املهنة ١: 

لنراِجْع

١.  ما الصعوبات التي واجهتها يف العثور عىل املعلومات التي كنت تبحث عنها؟ ما الذي يمكنك تغيريه 

عندما تُجري بحثًا يف املّرة املقبلة؟

أو  عنها  قرأت  التي  املهن  هذه  إحدى  يف  العمل  يف  يفيدك  أن  يمكن  تمتلكها  التي  املهارات  من  ٢.  أيٌّ 

مهنة  تفّضل  أم  تكرب؟  عندما  املهنة  هذه  تمارس  أن  توّد  هل  هي؟  مهنة  أّي  عنها؟  بحثًا  أجريت 

أخرى؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٦-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٦-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

تسمح هذه الفقرة من الدرس بإجراء 
يطلب  نشط.  بشكل  ذاتي«  »تقييم 
إىل  العودة  التالميذ  من  املعّلمون 
األهداف يف بداية الدرس والتحّقق مّما 

يمكنهم فعله وما ال يمكنهم فعله.

التالميذ  »لنراِجْع«  فقرة  تمّكن 
محتوى  فهمهم  من  التحّقق  من 
الدرس، كذلك التحّقق من قدراتهم 
الناقد،  التفكري  ممارسة  عىل 
الحياتية  املهارات  يف  ومشاركتهم 
املتضمنة، واكتسابهم القيم الواردة 

يف الدرس.
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كيفية تدريس مراحل الدرس
يتضّمن كّل درس األقسام نفسها، لذلك يمكن اتّباع نهج واحد يف جميع الدروس. ويمكن تدريس كّل فقرة باتّباع إحدى الروتينات 
العديدة التي هي عبارة عن تسلسالت متّسقة تتضّمن الخطوات نفسها يف كّل مّرة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يثق املعّلمون من أنّهم 
يغّطون املواّد املطلوبة، كما يمكن للتالميذ معرفة ما يمكن توّقعه. ولكن تبقى هناك مساحة إلبداع املعّلم، ولذلك توجد اقرتاحات 

داعمة يف دليل املعّلم.

عىل 	  بناًء  األفكار  إعطاء  عىل  التالميذ  لتحفيز  االفتتاحيتني  الصفحتني  يف  املوجودة  الصورة  املحور: اِستخِدم  افتتاحية 
سيدرسونها.  التي  املواّد  إىل  انتباههم  لتوجيه  الصفحة  هذه  يف  الرئيس«  »السؤال  اطرح  باملوضوع.  األساسية  معرفتهم 

اِستخدم الروتني »اُنظر وتوّقع« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

التفكري يف ما يعرفونه 	  أّواًل  التالميذ  التالميذ أرِش إىل األهداف املحّددة لكّل درس. اطلب من  للتأّكد من معرفة  األهداف:  
بالفعل، إذ سيساعدهم ذلك عىل مالحظة تقّدمهم يف نهاية الدرس. وتجري إعادة النظر يف هذه الفقرة يف نهاية الدرس يف 
فقرة »لنراِجْع«. اِستخِدم الروتني »حان وقت االستكشاف!« أو »ماذا عيلّ أن أفعل؟« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

ملساعدة 	  الفقرة  هذه  يف  املوجودة  األسئلة  اِستخِدم  اهتمامهم،  وإثارة  الدرس  بموضوع  التالميذ  مًعا: لتعريف  لنتفاَعْل 
»فكِّر،  روتني  اِستخِدم  القادمة.  للقراءات  إعدادهم  يف  ذلك  ويساهم  بهم.  الخاّصة  األساسية  املعرفة  تنشيط  عىل  التالميذ 

تعاَون، تشاَرك!« أو »أتبادل األفكار!« أو »عصف ذهني« أو »مولِّد األفكار« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

املحتوى 	  التالميذ  يتعّلم  لن  الدرس.  موضوع  حول  جديدة  معلومات  لتقديم  الفقرة  هذه  يف  النصوص  لنتعلَّْم: اِستخِدم 
فحسب، بل سيحّسنون أيًضا مهارات القراءة والتفكري الناقد لديهم. اِستخِدم الروتني »أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت« أو 

»تبادل األدوار بني الزمالء« »خريطة ذهنية« أو »زمالء القراءة« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

لنستكِشْف: يف هذه الفقرة، اطرح أسئلة متابعة ملساعدة التالميذ عىل تطبيق املعلومات التي تعّلموها للتو عىل حياتهم 	 
وظروفهم الخاّصة. توّفر هذه الفقرة فرصة جيّدة إلظهار التنّوع يف حياة التالميذ ويف آرائهم. اِستخِدم الروتني »مخطَّط 
ل يف املعرض« لتوجيه التالميذ  دث« أو »نقاش ضمن مجموعة من اثنني إىل أربعة« أو »التجوُّ املعرفة« أو »اِستدر وتحَّ

خالل هذه الفقرة.

الدرس 	  معلومات  ترسيخ  من  التالميذ  لتمكني  الفقرة  هذه  اِستخِدم  الفهم،  مدى  من  والتحّقق  الدرس  لنراِجْع: الختتام 
وتحديد األفكار الرئيسة. إذا واجه التالميذ مشكلة يف أّي من املهاّم أو األسئلة الواردة يف هذه الفقرة، فبادر بمعالجة أي سوء 
فهم أو أسئلة قبل االنتقال إىل الدرس التايل. اِستخِدم الروتني »اِختِب زميلك« أو »تبادل األدوار بني الزمالء« أو »أكمل 

عملك يف منزلك« أو »أحمر، أصفر، أخرض« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.
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نتعلَّم من خالل التطبيق: امنح التالميذ الفرصة للتفاعل مع محتوى الدرس من خالل التطبيق العميل. هذا هو الوقت 	 
ذ« أو  املثايل لتشجيع التالميذ عىل اإلبداع والسماح لهم بدمج الفّن يف عملهم األكاديمي. اِستخِدم الروتني »فكِّر، خطِّط، نفِّ

»خطِّط لبحثك« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

الدرس واطلب 	  إىل أهداف  انتباههم  أعد توجيه  التالميذ وقياس تقّدمهم.  لتقييم فهم  الفقرة  تقييم ذاتي: اِستخِدم هذه 
منهم إكمال خانة االختيار. وإذا كان أي من التالميذ ما زال يشعر أنّه بحاجة إىل مزيد من العمل، يمكنك أن تقيض مزيًدا من 
الوقت عىل هذه الفقرة مع الفصل كّله أو مساعدة التلميذ بشكل فردي. اِستخِدم الروتني »3 - ٢ -1« أو »وعد للمستقبل!« 

أو »أحمر، أصفر، أخرض« لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

مراجعة املحور: تمنح هذه الفقرة التالميذ الفرصة لرؤية تقّدمهم يف املاّدة. اطلب من التالميذ التفكري يف املحور بأكمله 	 
وتذّكر املعلومات األكثر أهّمية. ويمثّل ذلك وقتًا ممتاًزا للعمل الثنائي والجماعي، حتّى يتمّكن التالميذ من مساعدة بعضهم 
بعًضا. امنحهم الوقت لطرح أّي أسئلة رضورية. اِستخِدم الروتني »اِقرأ وأِجب«، »اُكتب«، »فكِّر وأِجب«، »راِجع وأِجب« 

لتوجيه التالميذ خالل هذه الفقرة.

بطريقة 	  املحور عىل حياتهم  لتطبيق موضوع  تعاوني يف مجموعات  بشكل  التالميذ  يعمل  املشاريع،  فقرة  املشاريع: يف 
إبداعية ومفيدة. هذا هو الوقت املثايل لتشجيع التعبري عن الذات. اقرأ هذه األقسام مسبًقا يف بداية األسبوع للتخطيط لتوقيت 
املشاريع وملعرفة ما إذا كان أّي تلميذ سيواجه تحّديات خارج الفصل. فإّن تحديد املشكالت مسبًقا سيجعل حّلها أسهل. ال 
ذ، اِعرض« لتوجيه  ترتّدد يف تكييف املهاّم لرتاعي ظروف التالميذ الفردية إذا لزم األمر. اِستخِدم الروتني »فكِّر، خطِّط، نفِّ

التالميذ خالل هذه الفقرة.

شخصيات مرصية مؤثِّرة واملستكشف النشط: تقّدم هاتان الفقرتان أشخاًصا حقيقيني، إذ يسهل عىل التالميذ 	 
فهم ما يفعله املحرتفون يف حياتهم املهنية إذا كانت لديهم أمثلة محّددة معارصة. يقرأ التالميذ النّص ويشاهدون مقاطع 
الفيديو للتعّرف عىل حياة املحرتفني ومساهماتهم. ويمكنك إعطاء معلومات إضافية عن هؤالء األشخاص، أو يمكنك تقديم 

أمثلة أخرى عن مرصيني آخرين معروفني يف املجال نفسه. اِستخدم الروتني لتوجيه التالميذ خالل هذه الفرتة.

مقاطع فيديو: توّفر مقاطع الفيديو املوجودة يف فقرة »شخصيات مرصية مؤثِّرة« و»املستكشف النشط« مجموعة 	 
متنّوعة من املدخالت. غالبًا ما يجد التالميذ مقاطع الفيديو محّفزة وجّذابة. ولكن تُعّد مقاطع الفيديو اختيارية، لذلك إذا كان 
سياق الفصل ال يسمح بهذا النوع من الوسائط، فال يزال بإمكانك تغطية جميع املواّد الرضورية. ويف هذه الحالة، قد ترغب 
يف إحضار صور إضافية من الكتب أو عرب شبكة اإلنرتنت حتّى ال يشعر التالميذ أن أي يشء يفوتهم. وعند عرض مقاطع 

د، شاِهد، راِجع«. الفيديو، اِستخِدم روتني »مهِّ
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كيفية تدريس المادّة

٦٦٦٧

الموضوع ٥-1 ص. 27-26

رعاية نباتات الزينة
األهداف

معلومات •  إليجاد  املرصي  املعرفة  بنك  أستخدم 
عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات داخل • 
املنزل.

املنزل •  داخل  النباتات  تكاثر  طرق  إحدى  أنّفذ 
ومنها التكاثر بالُعقلة.

المهارات الحياتية

تحديد املشكالت• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

االنتماء• 

األدوات المطلوبة

آلة تصوير )كامريا( )اختياري(• 

النباتات •  من  الكثري  فيه  مكان  عن  صورة 
الخارجيّة وتلك املخّصصة للزينة )اختياري(

دليل إرشاد خاّص بالنباتات )اختياري(• 

طرق  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
للعناية  الالزمة  االحتياجات  املنزلية.  النباتات  تكاثر 
الفّعالة  البحث  طرق  املنزل.  داخل  بالنباتات 

باستخدام بنك املعرفة املرصي.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  5.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

املنزل  داخل  بالنباتات  االعتناء  فوائد  ناقشنا  لقد  1.  ُقل 
ومتطّلبات ذلك. سنتعّلم يف هذا الدرس عن كيفية االعتناء 

بالنباتات داخل املنزل.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

اختياري: اِسأل أيًّا من األهداف طبّقت حتّى اآلن؟

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار. حفِّ

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

لنتفاَعْل مًعا
ما  حول  نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 

تحتاج إليه لالعتناء بالنباتات املنزلية.

الوقت: 5 دقائق.

ُقل لنبدأ بالتفكري يف األماكن التي نجد فيها نباتات خارجية • 
أو مخّصصة للزينة.

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!• 

1.  اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

فكِّروا  بل  تجيبوا،  ال  لكن  سؤااًل،  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
بصمت!

الالزمة  االحتياجات  ما  عاٍل:  بصوت  التايل  السؤال  3.  اِقرأ 
للعناية بالنباتات املنزلية؟

أنواع  التفكري يف  السؤال سيساعدكم  لإلجابة عن هذا  4.  ُقل 
النباتات التي تملكونها يف منازلكم، وكيفية اعتناء أرُسكم 

بها.

امُلحتَملة.  التالميذ يفكرون بصمت يف بعض اإلجابات  5.  دع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  6.  بعد 
املالحظات  يمكنكما تسجيل  األفكار.  وليتشاركا  له  زميل 

باختصار!

مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  7.  تأكَّْد 
الفصل.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  السؤال.  طرح  سأعيد  ٨.  ُقل 
لإلجابة.

الالزمة  االحتياجات  ما  مجّدًدا:  عاٍل  بصوت  السؤال  ٩.  اِقرأ 
للعناية بالنباتات املنزلية؟

مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  10.  اِخرت 
إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 
مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات 

ُمحتَملة: أحتاج إىل أصص وتربة ومقّص وكنك الرّي.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة، وتذكُّر كّل 

ما سيتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق.

نقرأ •  وفيما  املنزلية،  النباتات  رعاية  عن  اآلن  سنقرأ  ُقل 
سنتتبّع ما سنتعّلمه يف كّل مقطع.

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت.• 

قبل القراءة:

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

2.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول عىل دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف.« وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت.«

4.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

األفكار  تشارك  املوضوع؟  هذا  تعرفون حول  ماذا  5.  اِسأل 
مع التالميذ واطلب منهم تسجيلها يف عمود »أعرف.«

6.  اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟

أثناء القراءة:

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل املالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
وأِجب  املألوفة  غري  املصطلحات  عرِّف  دفاترهم.  يف  األساسية 

عن أّي سؤال قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة:

ماذا تعّلمتم عن هذا  اِسأل  النّص،  التالميذ  1.  بعد أن ينهي 
لوها يف عمود »تعّلمت.« املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
تكن  لم  حال  يف  تعرفوها؟  أن  توّدون  التي  األخرى  املعلومة 

اإلجابة يف النّص، فأين يمكنكم إيجادها؟

2.  أرِش إىل الهدفني التعليميني األّول والثاني. ُقل اآلن يمكنكم 
القول كيف تعتنون بالنباتات داخل املنزل. أحسنتم!

الموضوع ٥-١ رعاية نباتات الزينة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات • 

عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات • 

داخل املنزل.

أنّفذ إحدى طرق تكاثر النباتات داخل املنزل • 

ومنها التكاثر بالُعقلة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات املنزلية؟

لنتعلَّْم

هناك أدوات عّدة يجب أن تتوّفر لديك حتى تتمّكن من زراعة النباتات والعناية بها، ومنها األصص، 

والرتبة لزراعة النبات، وكنك الري، ومقّص ُعقلة لقّص فروع النبات، وبالطبع جاروف لتعبئة األصيص 

بالرتبة.

جاروفمقص ُعقلةكنك الريأصص

لكي ينمو النبات يحتاج إىل العنارص الغذائية األساسية التي يستمّدها من الرتبة التي ينمو فيها. ولكن 

النبات لها. لذلك، يجب علينا تزويد  العنارص يف الرتبة نتيجة الستهالك  الوقت، تتناقص هذه  مع مرور 

النباتات بهذه العنارص الرضورية لنمّوها عن طريق إضافة السماد للرتبة أو يف مياه الري، كما يف الشكل.

نقل النبات إىل أصيص أكرب (تدوير النبات)إضافة السماد للرتبة

كما يجب مالحظة نمّو النباتات بحيث يتناسب حجم النبات مع حجم األصص املزروع فيه ضمانًا 

لعدم تزاحم النباتات داخل األصص. وذلك إلتاحة الفرصة للنبات لينمو جيًّدا.

لنستكِشْف

سيعطيك املعّلم أسماء بعض النباتات. اِبحث مع مجموعتك عن عدد مّرات الري التي يحتاج إليها كّل نوع 

من النبات؟ بعدها، اكتب معلومتنَي عن كّل نبات.

لنراِجْع

١. ماذا يحدث لو لم تتّم إضافة السماد بشكل منتظم إىل النباتات املنزلية؟

٢.  تحدَّث كيف تقوم بزراعة نبات من اختيارك واالهتمام به.

رعاية النباتات داخل املنزل

تعّلم أّن النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة العناية بها، وعند زراعتها يجب 

التأّكد من أّن نوع النبات الذي تختاره سينمو جيًّدا يف املكان الذي ستضعه فيه. هل يحتاج هذا النبات إىل 

إضاءة شديدة أو إضاءة منخفضة؟ وما نوع الرتبة املناِسبة لزراعة هذا النبات لكي ينمو بصورة جيّدة؟ 

الصبارات تُروى عىل فرتات متباعدة،  النبات. فمثًال،  التي يحتاجها  الري  أيًضا معرفة كميّة مياه  يجب 

ويجري الري بالكنك الرشاش.

٢٧ ٢٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

ذّكر فئات الدمج بخطوات استخدام بنك املعرفة، مع مالحظة أنه يتم تطبيق ذلك باستخدام قارئ الشاشة لفئة األكّفاء.

يٌقرتَح إطار زمني لكّل مهّمة حتّى 
الدرس  وقت  تنظيم  من  تتمّكن 

بشكل صحيح.

يبدأ كّل درس يف دليل املعّلم بقائمة 
من أهداف الدرس واملهارات الحياتية 
والقيم والقضايا والتحّديات التي تّم 

تضمينها يف املهاّم واملوضوعات.

باألدوات  مفيدة  قائمة  أيًضا  توجد 
املطلوبة لتعليم الدرس.

يتضّمن دليل املعّلم مجموعة من أساليب واسرتاتيجيات التدريس، وهذه االسرتاتيجيات ال تمثّل قيًدا عىل إبداعات املعّلم؛ 
حيث يمكن أن يستخدمها كما هي أو يضيف إليها بما يناسب قدرات التالميذ والهدف املراد تحقيقه ومقتضيات املوقف 

التدرييس، وعندما تصبح تلك املمارسات مألوفة لدى املعّلم لن يحتاج مستقباًل إىل بذل جهذ أكرب لتنفيذها.

املعّلم  دليل  يف  فقرة  كّل  تحوي 
العناوين  تحت  شاملة  مالحظات 

نفسها املوجودة يف كتاب التلميذ.
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رعاية نباتات الزينة
األهداف

معلومات •  إليجاد  املرصي  املعرفة  بنك  أستخدم 
عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات داخل • 
املنزل.

املنزل •  داخل  النباتات  تكاثر  طرق  إحدى  أنّفذ 
ومنها التكاثر بالُعقلة.

المهارات الحياتية

تحديد املشكالت• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

االنتماء• 

األدوات المطلوبة

آلة تصوير )كامريا( )اختياري(• 

النباتات •  من  الكثري  فيه  مكان  عن  صورة 
الخارجيّة وتلك املخّصصة للزينة )اختياري(

دليل إرشاد خاّص بالنباتات )اختياري(• 

طرق  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
للعناية  الالزمة  االحتياجات  املنزلية.  النباتات  تكاثر 
الفّعالة  البحث  طرق  املنزل.  داخل  بالنباتات 

باستخدام بنك املعرفة املرصي.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  5.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

املنزل  داخل  بالنباتات  االعتناء  فوائد  ناقشنا  لقد  1.  ُقل 
ومتطّلبات ذلك. سنتعّلم يف هذا الدرس عن كيفية االعتناء 

بالنباتات داخل املنزل.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

اختياري: اِسأل أيًّا من األهداف طبّقت حتّى اآلن؟

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار. حفِّ

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

لنتفاَعْل مًعا
ما  حول  نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 

تحتاج إليه لالعتناء بالنباتات املنزلية.

الوقت: 5 دقائق.

ُقل لنبدأ بالتفكري يف األماكن التي نجد فيها نباتات خارجية • 
أو مخّصصة للزينة.

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!• 

1.  اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

فكِّروا  بل  تجيبوا،  ال  لكن  سؤااًل،  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
بصمت!

الالزمة  االحتياجات  ما  عاٍل:  بصوت  التايل  السؤال  3.  اِقرأ 
للعناية بالنباتات املنزلية؟

أنواع  التفكري يف  السؤال سيساعدكم  لإلجابة عن هذا  4.  ُقل 
النباتات التي تملكونها يف منازلكم، وكيفية اعتناء أرُسكم 

بها.

امُلحتَملة.  التالميذ يفكرون بصمت يف بعض اإلجابات  5.  دع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  6.  بعد 
املالحظات  يمكنكما تسجيل  األفكار.  وليتشاركا  له  زميل 

باختصار!

مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  7.  تأكَّْد 
الفصل.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  السؤال.  طرح  سأعيد  ٨.  ُقل 
لإلجابة.

الالزمة  االحتياجات  ما  مجّدًدا:  عاٍل  بصوت  السؤال  ٩.  اِقرأ 
للعناية بالنباتات املنزلية؟

مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  10.  اِخرت 
إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 
مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات 

ُمحتَملة: أحتاج إىل أصص وتربة ومقّص وكنك الرّي.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة، وتذكُّر كّل 

ما سيتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق.

نقرأ •  وفيما  املنزلية،  النباتات  رعاية  عن  اآلن  سنقرأ  ُقل 
سنتتبّع ما سنتعّلمه يف كّل مقطع.

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت.• 

قبل القراءة:

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

2.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول عىل دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف.« وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت.«

4.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

األفكار  تشارك  املوضوع؟  هذا  تعرفون حول  ماذا  5.  اِسأل 
مع التالميذ واطلب منهم تسجيلها يف عمود »أعرف.«

6.  اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟

أثناء القراءة:

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل املالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
وأِجب  املألوفة  غري  املصطلحات  عرِّف  دفاترهم.  يف  األساسية 

عن أّي سؤال قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة:

ماذا تعّلمتم عن هذا  اِسأل  النّص،  التالميذ  1.  بعد أن ينهي 
لوها يف عمود »تعّلمت.« املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
تكن  لم  حال  يف  تعرفوها؟  أن  توّدون  التي  األخرى  املعلومة 

اإلجابة يف النّص، فأين يمكنكم إيجادها؟

2.  أرِش إىل الهدفني التعليميني األّول والثاني. ُقل اآلن يمكنكم 
القول كيف تعتنون بالنباتات داخل املنزل. أحسنتم!

الموضوع ٥-١ رعاية نباتات الزينة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات • 

عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات • 

داخل املنزل.

أنّفذ إحدى طرق تكاثر النباتات داخل املنزل • 

ومنها التكاثر بالُعقلة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات املنزلية؟

لنتعلَّْم

هناك أدوات عّدة يجب أن تتوّفر لديك حتى تتمّكن من زراعة النباتات والعناية بها، ومنها األصص، 

والرتبة لزراعة النبات، وكنك الري، ومقّص ُعقلة لقّص فروع النبات، وبالطبع جاروف لتعبئة األصيص 

بالرتبة.

جاروفمقص ُعقلةكنك الريأصص

لكي ينمو النبات يحتاج إىل العنارص الغذائية األساسية التي يستمّدها من الرتبة التي ينمو فيها. ولكن 

النبات لها. لذلك، يجب علينا تزويد  العنارص يف الرتبة نتيجة الستهالك  الوقت، تتناقص هذه  مع مرور 

النباتات بهذه العنارص الرضورية لنمّوها عن طريق إضافة السماد للرتبة أو يف مياه الري، كما يف الشكل.

نقل النبات إىل أصيص أكرب (تدوير النبات)إضافة السماد للرتبة

كما يجب مالحظة نمّو النباتات بحيث يتناسب حجم النبات مع حجم األصص املزروع فيه ضمانًا 

لعدم تزاحم النباتات داخل األصص. وذلك إلتاحة الفرصة للنبات لينمو جيًّدا.

لنستكِشْف

سيعطيك املعّلم أسماء بعض النباتات. اِبحث مع مجموعتك عن عدد مّرات الري التي يحتاج إليها كّل نوع 

من النبات؟ بعدها، اكتب معلومتنَي عن كّل نبات.

لنراِجْع

١. ماذا يحدث لو لم تتّم إضافة السماد بشكل منتظم إىل النباتات املنزلية؟

٢.  تحدَّث كيف تقوم بزراعة نبات من اختيارك واالهتمام به.

رعاية النباتات داخل املنزل

تعّلم أّن النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة العناية بها، وعند زراعتها يجب 

التأّكد من أّن نوع النبات الذي تختاره سينمو جيًّدا يف املكان الذي ستضعه فيه. هل يحتاج هذا النبات إىل 

إضاءة شديدة أو إضاءة منخفضة؟ وما نوع الرتبة املناِسبة لزراعة هذا النبات لكي ينمو بصورة جيّدة؟ 

الصبارات تُروى عىل فرتات متباعدة،  النبات. فمثًال،  التي يحتاجها  الري  أيًضا معرفة كميّة مياه  يجب 

ويجري الري بالكنك الرشاش.

٢٧ ٢٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

ذّكر فئات الدمج بخطوات استخدام بنك املعرفة، مع مالحظة أنه يتم تطبيق ذلك باستخدام قارئ الشاشة لفئة األكّفاء.

اإلضافية  املهاّم  من  الكثري  يُقرتَح 
االختيارية يف املالحظات املخّصصة 
للمعّلم. ويمكن استخدامها لتقديم 
الذين  للتالميذ  األنشطة  من  مزيد 
مواّد  لتوفري  أو  دعم  إىل  يحتاجون 
أنهوا  الذين  للمتعّلمني  إضافية 

عملهم مبكًرا.

يرَُشح الهدف من كّل نشاط، ما يسّهل 
معرفة  تطوير  يف  املهّمة  دور  تحديد 

التالميذ ومهاراتهم.

الربتقايل  باللون  اإلجابات  تُميَّز 
بحيث يكون الرجوع إليها سهاًل.

د العبارات املقرتحة للمعّلم  تُحدَّ
يسهل  بحيث  األزرق  باللون 

العثور عليها ومتابعتها.



٢٤

1٠٤1٠٥

حّل املشكالت 

ا  تخيّل أّن جريانك الذين يعيشون يف الطابق العلوي يشّغلون املوسيقى واألغاني بصوت مرتفع جدٍّ

حتّى وقت متأّخر من الليل، فال تستطيعون النوم ما الذي يشعر به أفراد أُرستك؟ وماذا يفعلون؟

أو  مواجهته  الصعب  من  يكون  بعضها  االجتماعية،  حياتها  يف  ومختلفة  عّدة  تحّديات  األُرس  تواجه 

التعامل معه. يف بعض األحيان، تنطوي املشكلة عىل أشخاص آخرين من خارج األُرسة، مثل الحالة التي 

يُحِدث خاللها الجريان صخبًا وضّجة، وأحيانًا تكون املشكلة خالًفا بني أفراد األُرسة نفسها.

باكًرا  االستيقاظ  عىل  مجربين  فيكونوا  مدرستهم،  عن  كثريًا  تبعد  مناطق  يف  األطفال  بعض  يعيش 

للوصول إىل املدرسة يف الوقت املحّدد. وإذا لم يتمّكنوا من اللحاق بوسائل النقل العام أو شهدت املدينة 

التي يسكنون فيها زحمة سري خانقة، فيكون وصولهم إىل املدرسة يف الوقت املحّدد مصدًرا للتوتّر والقلق.

أحيانًا يمرض أحد أفراد األُرسة ويحتاج إىل مساعدة إضافية. يتوّجب حينها عىل األم أن تعتني بالفرد 

املريض من دون التغيّب عن العمل أو تأجيل املهام املنزلية األخرى. يشّكل تحقيق التوازن بني املسئوليات 

يف املنزل والعمل تحّديًا لكثري من األهل. ومن هذه املشكالت أيًضا عندما تضطّر بعض األُرس إىل االنتقال 

للعيش بعيًدا عن األقارب ألسباب قد تتعّلق بأماكن السكن أو العمل، يكون هذا االنفصال صعبًا، بخاّصة 

خالل األعياد واالحتفاالت.

التليفزيون واملرسحيّات.  اليوميّة يف األفالم وبرامج  الحياة  يُشاع عرض قصص تروي مشكالت من 

الشخصيات يف هذه القصص تواجه مشكلة وتسوء األحوال يف البداية. بعدها، عندما تشارف القصة عىل 

نهايتها، تحّل الشخصيات الرصاع (املشكلة). هل يمكنك أن تفّكر يف مشكالت أخرى من الحياة اليوميّة 

يمكن تحويلها إىل مرسحية أو فيلم قصري؟ 

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد القضايا والتحّديات التي تواجهها األُرس• 

يف املجتمع.

أتعاون مع اآلخرين وأعطي مالحظات فّعالة • 

للتوّصل إىل الحلول.

أستخدم مهارات التمثيل ألمثّل موقًفا معيّنًا.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت التي تواجهها األُرسة؟ كيف يمكن حّلها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١١-١ المشكالت األُسرية

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. اِخَرت أحد املواقف التي يقرتحها املعّلم، ثّم ناِقش بعض ردود الفعل املختلفة التي 

يمكن أن يقوم بها الناس يف مثل هذا املوقف، وكيف يؤثّر كّل منها عىل النتائج. كيف يُحتمل أن تسوء 

األمور أكثر؟ كيف يمكن أن يبدو الحّل؟

لنراِجْع

مواجهة عند  اآلخرين  مشاعر  نتفّهم  أن  نحاول  وأن  مشاعرنا،  يف  نتحّكم  أن  املهّم  من  يُعّد  ١.  ملاذا 

رصاع ما؟

٢.  بَم تختلف نظرتنا إىل الرصاعات يف مرسحية أو فيلم عن نظرتنا إليها يف الحياة اليوميّة؟

٣.  هل سبق أن واجهت موقًفا مشابًها للمواقف املذكورة يف النص السابق؟ بَم شعرت، وماذا فعلت 

لحّل الرصاع (املشكلة)؟ ماذا كنت لتفعل يف حال واجهت موقًفا مشابًها؟

٥١ ٥٠

ُكن أنت الخبير!
الشخص الذي يساعد شخصني أو مجموعتني من األشخاص عىل حّل خالفاتهم والحّد من الشجارات يسّمى الوسيط. إذا تشاجر 
جاران أو اختلفا عىل أمر ما، يمكنهما الطلب من الوسيط االستماع إىل آرائهما ومحاولة إيجاد حّل لخالفهما. عىل الوسطاء أن يتمتّعوا 

بالهدوء، والحيادية، وأن يوّفروا الحلول.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

اقرتاح حلول للمشكالت• 
ابتكار األفكار• 

دَع التالميذ يطلبون من أحد أفراد أرُسهم مساعدتهم يف تصميم »برطمان حلول«. 
ومًعا يفّكرون يف طرق تُشعر التلميذ بتحّسن عندما يكون مجهًدا أو يواجه التحّديات؛ 
مثال: ارِشب ماء، اِذهب يف نزهة، ُخذ قيلولة، شاِهد فيديو مضحًكا، تكّلم مع صديق. 
أو  كرتون  علبة  أو  فارغ  برطمان  يف  ويوضع  ورق  قصاصة  عىل  حّل  كّل  يُكتب 
صندوق يمكن للتلميذ تزيينه. ثّم عند شعوره باإلجهاد، يسحب منه قصاصة ورق 
عليها حّل ليشعر بتحّسن. يمكن ألفراد األرُسة اآلخرين تصميم برطمان حلول أيًضا!

نصيحة تعليمية
لعب األدوار يمنح التالميذ طريقة الستكشاف 
املجازفة  من  يمكن  ما  بأقّل  واملهارات  املعرفة 
يف الكشف عن معلومات حّساسة وخاّصة بهم 
يبدعون  بأنّهم  التالميذ  يشعر  قد  بأرُسهم.  أو 
أكثر ويرغبون يف املجازفة أكثر عندما يلعبون 
بتوفري  الشعور  هذا  تعزيز  يمكنك  دوًرا. 
بالسماح  أو  التنّكرية  واملالبس  اإلكسسوارات 
واملالبس  اإلكسسوارات  بإحضار  للتالميذ 

التنّكرية الخاّصة بهم إىل الفصل.

لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل التوّسع يف األفكار التي قرأوها 

يف النّص.

الوقت: 5-7 دقائق

مع •  األخرى  املشكالت  لبعض  حلول  يف  اآلن  ستفّكر  ُقل 
الجريان.

اُكتب املشكالت التالية أو غريها من اختيارك عىل السبّورة: • 
1. يحفر قّط جارك يف حديقتك باستمرار. 2. يركن جارك 
ممّر  من  الخروج  عن  فتعجز  أحيانًا  سيّارتك  أمام  سيّارته 
السيّارات. 3. يقيم جارك الكثري من الحفالت الصاخبة التي 
إليها مدعّوون كثر. 4. ينبح كلب جارك باستمرار.  يحرض 
عىل  أحيانًا  ويدوسون  حديقتك  يف  جارك  أوالد  يلعب   .5
مزروعاتك. 6. تشاهد جارتك التليفزيون عىل درجة صوت 
ا. 7. تتعّلم ابنة جارك العزف عىل الكمان وهي ما  عالية جدًّ

زالت ال تجيد ذلك!

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث• 

اِقرأ األسئلة املكتوبة عىل السبّورة بصوت عاٍل.• 

ذكِّر  »لنستكِشْف«.  فقرة  إرشادات  عاٍل  بصوت  1.  اِقرأ 
التالميذ أّن ليس عليهم التحّدث عن أكثر من موقف يف كّل 

مّرة.

2.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف 
الفصل وليتناقشا حول املواقف. عىل كّل منكم أن يحرص 
عىل رشح سبب تمّسكه بآرائه ووجهات نظره، وليستمع 

إىل زميله فيما يناقش موقًفا مختلًفا.

3.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتشاركون األفكار وأنّهم لم يخرجوا 
عن املوضوع.

عىل  واحد  موقف  من  الثنائية  املجموعات  تنتهي  4.  عندما 
األقّل، ُقل تبادلوا الزمالء اآلن وناقشوا موقًفا مختلًفا.

السبّورة،  عىل  لة  املسجَّ املواقف  بعض  اختياري: اِقرأ 
واستخِرج إجابات من نقاشات التالميذ.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم بشكل غري رسمي ليتأّكدوا 

من فهمهم األفكار الرئيسة يف الدرس.

الوقت: 2-5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: أكِمل عملك يف منزلك• 

للتالميذ  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
أنّهم سيكملون إجاباتهم يف الفصل، ثّم يأخذونها إىل املنزل 

ليتشاركوها مع أرُستهم.

2.  ُقل عليكم أن تجّهزوا إجابات عن هذه األسئلة يف الفصل، 
ثّم تأخذوها معكم إىل املنزل لتشاركوها مع أفراد أرُسكم. 
حول  مختلفة  نظر  وجهة  أرُسكم  أفراد  أحد  يمتلك  قد 

املشكالت مع الجريان!

كيفية تدريس المادّة

املنزل واملدرسة« فكرة للتالميذ  يقّدم قسم »صلة بني 
طريقة  إنّها  واألصدقاء.  األرُسة  مع  عملهم  ليشاركوا 
ما  عىل  الرعاية  ومقّدمي  األمور  أولياء  الّطالع  رائعة 

يدرسه التالميذ يف الفصل وإرشاكهم يف تعّلم أوالدهم.

»نصيحة  أيًضا  درس  كّل  يتضّمن 
تعليمية« خاّصة به. وقد تكون فكرة 

إلدارة الفصل أو نشاًطا إضافيًّا.

أنت  »ُكن  قسم  درس  كّل  يف  يوجد 
معلومات  يقّدم  الذي  الخبري!« 
املوضوع.  حول  للمعّلم  إضافية 
مع  املعلومات  هذه  تشارك  يمكن 
إذا كان ذلك مناسبًا،  الفصل  تالميذ 
اإلجابة  يف  للمساعدة  استخدامها  أو 

عن استفسارات التالميذ.



٢٥

1٠٤1٠٥

حّل املشكالت 

ا  تخيّل أّن جريانك الذين يعيشون يف الطابق العلوي يشّغلون املوسيقى واألغاني بصوت مرتفع جدٍّ

حتّى وقت متأّخر من الليل، فال تستطيعون النوم ما الذي يشعر به أفراد أُرستك؟ وماذا يفعلون؟

أو  مواجهته  الصعب  من  يكون  بعضها  االجتماعية،  حياتها  يف  ومختلفة  عّدة  تحّديات  األُرس  تواجه 

التعامل معه. يف بعض األحيان، تنطوي املشكلة عىل أشخاص آخرين من خارج األُرسة، مثل الحالة التي 

يُحِدث خاللها الجريان صخبًا وضّجة، وأحيانًا تكون املشكلة خالًفا بني أفراد األُرسة نفسها.

باكًرا  االستيقاظ  عىل  مجربين  فيكونوا  مدرستهم،  عن  كثريًا  تبعد  مناطق  يف  األطفال  بعض  يعيش 

للوصول إىل املدرسة يف الوقت املحّدد. وإذا لم يتمّكنوا من اللحاق بوسائل النقل العام أو شهدت املدينة 

التي يسكنون فيها زحمة سري خانقة، فيكون وصولهم إىل املدرسة يف الوقت املحّدد مصدًرا للتوتّر والقلق.

أحيانًا يمرض أحد أفراد األُرسة ويحتاج إىل مساعدة إضافية. يتوّجب حينها عىل األم أن تعتني بالفرد 

املريض من دون التغيّب عن العمل أو تأجيل املهام املنزلية األخرى. يشّكل تحقيق التوازن بني املسئوليات 

يف املنزل والعمل تحّديًا لكثري من األهل. ومن هذه املشكالت أيًضا عندما تضطّر بعض األُرس إىل االنتقال 

للعيش بعيًدا عن األقارب ألسباب قد تتعّلق بأماكن السكن أو العمل، يكون هذا االنفصال صعبًا، بخاّصة 

خالل األعياد واالحتفاالت.

التليفزيون واملرسحيّات.  اليوميّة يف األفالم وبرامج  الحياة  يُشاع عرض قصص تروي مشكالت من 

الشخصيات يف هذه القصص تواجه مشكلة وتسوء األحوال يف البداية. بعدها، عندما تشارف القصة عىل 

نهايتها، تحّل الشخصيات الرصاع (املشكلة). هل يمكنك أن تفّكر يف مشكالت أخرى من الحياة اليوميّة 

يمكن تحويلها إىل مرسحية أو فيلم قصري؟ 

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد القضايا والتحّديات التي تواجهها األُرس• 

يف املجتمع.

أتعاون مع اآلخرين وأعطي مالحظات فّعالة • 

للتوّصل إىل الحلول.

أستخدم مهارات التمثيل ألمثّل موقًفا معيّنًا.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت التي تواجهها األُرسة؟ كيف يمكن حّلها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١١-١ المشكالت األُسرية

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. اِخَرت أحد املواقف التي يقرتحها املعّلم، ثّم ناِقش بعض ردود الفعل املختلفة التي 

يمكن أن يقوم بها الناس يف مثل هذا املوقف، وكيف يؤثّر كّل منها عىل النتائج. كيف يُحتمل أن تسوء 

األمور أكثر؟ كيف يمكن أن يبدو الحّل؟

لنراِجْع

مواجهة عند  اآلخرين  مشاعر  نتفّهم  أن  نحاول  وأن  مشاعرنا،  يف  نتحّكم  أن  املهّم  من  يُعّد  ١.  ملاذا 

رصاع ما؟

٢.  بَم تختلف نظرتنا إىل الرصاعات يف مرسحية أو فيلم عن نظرتنا إليها يف الحياة اليوميّة؟

٣.  هل سبق أن واجهت موقًفا مشابًها للمواقف املذكورة يف النص السابق؟ بَم شعرت، وماذا فعلت 

لحّل الرصاع (املشكلة)؟ ماذا كنت لتفعل يف حال واجهت موقًفا مشابًها؟

٥١ ٥٠

ُكن أنت الخبير!
الشخص الذي يساعد شخصني أو مجموعتني من األشخاص عىل حّل خالفاتهم والحّد من الشجارات يسّمى الوسيط. إذا تشاجر 
جاران أو اختلفا عىل أمر ما، يمكنهما الطلب من الوسيط االستماع إىل آرائهما ومحاولة إيجاد حّل لخالفهما. عىل الوسطاء أن يتمتّعوا 

بالهدوء، والحيادية، وأن يوّفروا الحلول.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

اقرتاح حلول للمشكالت• 
ابتكار األفكار• 

دَع التالميذ يطلبون من أحد أفراد أرُسهم مساعدتهم يف تصميم »برطمان حلول«. 
ومًعا يفّكرون يف طرق تُشعر التلميذ بتحّسن عندما يكون مجهًدا أو يواجه التحّديات؛ 
مثال: ارِشب ماء، اِذهب يف نزهة، ُخذ قيلولة، شاِهد فيديو مضحًكا، تكّلم مع صديق. 
أو  كرتون  علبة  أو  فارغ  برطمان  يف  ويوضع  ورق  قصاصة  عىل  حّل  كّل  يُكتب 
صندوق يمكن للتلميذ تزيينه. ثّم عند شعوره باإلجهاد، يسحب منه قصاصة ورق 
عليها حّل ليشعر بتحّسن. يمكن ألفراد األرُسة اآلخرين تصميم برطمان حلول أيًضا!

نصيحة تعليمية
لعب األدوار يمنح التالميذ طريقة الستكشاف 
املجازفة  من  يمكن  ما  بأقّل  واملهارات  املعرفة 
يف الكشف عن معلومات حّساسة وخاّصة بهم 
يبدعون  بأنّهم  التالميذ  يشعر  قد  بأرُسهم.  أو 
أكثر ويرغبون يف املجازفة أكثر عندما يلعبون 
بتوفري  الشعور  هذا  تعزيز  يمكنك  دوًرا. 
بالسماح  أو  التنّكرية  واملالبس  اإلكسسوارات 
واملالبس  اإلكسسوارات  بإحضار  للتالميذ 

التنّكرية الخاّصة بهم إىل الفصل.

لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل التوّسع يف األفكار التي قرأوها 

يف النّص.

الوقت: 5-7 دقائق

مع •  األخرى  املشكالت  لبعض  حلول  يف  اآلن  ستفّكر  ُقل 
الجريان.

اُكتب املشكالت التالية أو غريها من اختيارك عىل السبّورة: • 
1. يحفر قّط جارك يف حديقتك باستمرار. 2. يركن جارك 
ممّر  من  الخروج  عن  فتعجز  أحيانًا  سيّارتك  أمام  سيّارته 
السيّارات. 3. يقيم جارك الكثري من الحفالت الصاخبة التي 
إليها مدعّوون كثر. 4. ينبح كلب جارك باستمرار.  يحرض 
عىل  أحيانًا  ويدوسون  حديقتك  يف  جارك  أوالد  يلعب   .5
مزروعاتك. 6. تشاهد جارتك التليفزيون عىل درجة صوت 
ا. 7. تتعّلم ابنة جارك العزف عىل الكمان وهي ما  عالية جدًّ

زالت ال تجيد ذلك!

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث• 

اِقرأ األسئلة املكتوبة عىل السبّورة بصوت عاٍل.• 

ذكِّر  »لنستكِشْف«.  فقرة  إرشادات  عاٍل  بصوت  1.  اِقرأ 
التالميذ أّن ليس عليهم التحّدث عن أكثر من موقف يف كّل 

مّرة.

2.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف 
الفصل وليتناقشا حول املواقف. عىل كّل منكم أن يحرص 
عىل رشح سبب تمّسكه بآرائه ووجهات نظره، وليستمع 

إىل زميله فيما يناقش موقًفا مختلًفا.

3.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتشاركون األفكار وأنّهم لم يخرجوا 
عن املوضوع.

عىل  واحد  موقف  من  الثنائية  املجموعات  تنتهي  4.  عندما 
األقّل، ُقل تبادلوا الزمالء اآلن وناقشوا موقًفا مختلًفا.

السبّورة،  عىل  لة  املسجَّ املواقف  بعض  اختياري: اِقرأ 
واستخِرج إجابات من نقاشات التالميذ.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم بشكل غري رسمي ليتأّكدوا 

من فهمهم األفكار الرئيسة يف الدرس.

الوقت: 2-5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: أكِمل عملك يف منزلك• 

للتالميذ  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
أنّهم سيكملون إجاباتهم يف الفصل، ثّم يأخذونها إىل املنزل 

ليتشاركوها مع أرُستهم.

2.  ُقل عليكم أن تجّهزوا إجابات عن هذه األسئلة يف الفصل، 
ثّم تأخذوها معكم إىل املنزل لتشاركوها مع أفراد أرُسكم. 
حول  مختلفة  نظر  وجهة  أرُسكم  أفراد  أحد  يمتلك  قد 

تُميَّز العبارات واإلجابات املتوّقعة املشكالت مع الجريان!
يف  البنفسجي  باللون  التالميذ  من 

املالحظات.

يف  نشاط  لكّل  املقرتح  الروتني  بوضوح  يُحدَّد 
يف  ومراجعته  عليه  العثور  يمكن  بحيث  املالحظات، 
قائمة الروتينات. ويف حال كان الروتني يُقرتَح للمّرة 

األوىل، يتّم رشحه بالكامل.
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إذا دعت الحاجة واحرص عىل أن  الفصل وقدِّم املساعدة 
يلتزم التالميذ بإتمام املهاّم املوّكلة إليهم.

عندما ينتهي التالميذ من إجراء أكرب قدر ممكن من األبحاث • 
التي  املعلومات  تشارك  منهم  اُطلب  املحّدد،  الوقت  خالل 
وجدوها مع أحد زمالئهم أو ضمن مجموعات صغرية أو مع 

الجميع يف الفصل.

الموضوع ٤-٢ ص. 25-24

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

املعلومات،  إيجاد  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

الوقت: 15 دقيقة

من األفضل إنجاز هذا النشاط يف معمل للكمبيوتر • 
أو يف أّي مكان يتوّفر فيه كمبيوتر لكّل تلميذ أو 
بهذا  القيام  أيًضا  يمكن  تالميذ.  مجموعة  لكّل 

املرشوع يف املنزل إذا اقتىض األمر.

ُقل يف الحّصة السابقة، أنشأت حسابًا عىل موقع • 
املوقع.  هذا  إىل  وتعّرفت  املرصي«  املعرفة  »بنك 
اليوم، سنستخدمه من جديد للبحث عن النباتات. 

لكن أّواًل، سأقرأ املعلومات من الصفحة 24.

اِقرأ النّص يف الصفحة 24 بصوت عاٍل.• 

ُقل اآلن، حان دورك. اِخرت أربعة نباتات، واجمع • 
املعلومات عنها باستخدام »بنك املعرفة املرصي«.

عندما ينتهي التالميذ من إعداد مخطَّط املعرفة، • 
ُقل سننجز اآلن، مرشوًعا بحثيًّا قصريًا آخر ضمن 

مجموعات. لكن أّواًل، لنقرأ الصفحة 25.

اِقرأ النّص يف الصفحة 25 بصوت عاٍل.• 

اِتِّبع خطوات روتني: قم خطِّط لبحثك• 

1.  ُقل إلجراء بحث فّعال، ال بّد من تجهيز بعض 
قائمة  َضعوا  ببحثكم،  البدء  قبل  األسئلة. 
تحتاجون  التي  املعلومات  وبنوع  بأسئلتكم 

إليها لإلجابة عن أسئلتكم.

الجيّد إعداد بعض مصطلحات  كذلك، من  2.  ُقل 
البحث. من املهّم أن تكون مصطلحات البحث 
شاملة وواسعة النطاق لتتمّكنوا من الحصول 
عىل املعلومات املطلوبة، عىل أاّل تكون عاّمة إىل 
النتائج.  من  الكثري  عىل  فتحصلون  كبري  حّد 
أن  يمكنكم  ثالثة  أو  مصطلحني  اُكتبوا 

تستخدموها.

قائمة  اثنني بمشاركة  أو  لتلميذ  اختياري: اِسمح 
مع  أعّدوها  التي  البحث  ومصطلحات  أسئلتهم 

زمالئهم يف الفصل.

3.  بعد دقيقة، ُقل حسنًا، حان اآلن وقت البحث!

يف  ل  تجوَّ بحث.  إجراء  التالميذ  من  4.  اُطلب 

الفالنجيوم تعلَّمنا يف هذا املوضوع أّن زراعة 

إىل  الجمال  من  ملسة  تُضفي  النباتات 

املنزل وتُساعد يف املحافظة عىل صحتنا. 

هو  الشكل،  يف  كما  الفالنجيوم  نبات 

نبات منزيل جميل ينّقي الهواء يف املنزل.

هل توّد أن تضعه يف غرفتك؟ اِبحث عن 

أربعة نباتات منزلية مزهرة وغري مزهرة 

العثور  يمكنك  تريد وضعها يف منزلك. 

واملكتبات  الكتب  يف  املعلومات  عىل 

أفراد  من  أو  املرصي  املعرفة  بنك  وعىل 

األُرسة الذين لديهم معلومات مفيدة عن 

النباتات. بعدها، أجب عن األسئلة التالية.

اِبحث عن أربعة نباتات يمكن زراعتها يف منزلك، وأِجب عن األسئلة التالية حول كّل منها.

ما نوع هذا 

النبات؟

أين ستضعه

يف منزلك؟

ملاذا ستضعه

يف هذا املكان؟

هل هذا النبات 

مزهر أو

غري مزهر؟

ما اسم

هذا النبات؟

الموضوع ٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

نباتات  وثالثة  الطعام،  يف  تُستخدم  عشبية  نباتات  ثالثة  عن  وابحث  مجموعتك،  مع  تشارك 

مزهرة تُزرع يف املنزل. اُرسم صورة لكّل نبات، ثّم قاِرن بني رسمك ورسوم زمالئك يف املجموعات 

األخرى. كم من النباتات تّم تكراره لدى أكثر مجموعة؟ ما النباتات الشائعة؟

ثالثة نباتات عشبية تُستخدم يف الطعام

ثالثة نباتات مزهرة تُزرع يف املنزل

لنراِجْع

١. يف رأيك، يف أيٍّ من غرف املنزل يجب أن نضع النباتات؟ وملاذا؟

٢. ما الذي يجب أن تفّكر فيه قبل اختيار نبات منزيل؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٤-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢٥ ٢٤

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إتمام  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
لتنمية  الالزمة  املساعدة  عىل  والحصول  صادق 

املهارات املكتسبة.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

أخرض •  أصفر،  أحمر،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفرّسة أدناه(.

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.

من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  2.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى إشارات 
أّي  لديكم  يكن  لم  حال  يف  الضوئية.  املرور 
إذًا تقفون  أسئلة أو شكوك حول املاّدة، فأنتم 
عند اإلشارة الخرضاء وعليكم أن تضعوا عالمة 
)( يف املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح 

ويمكنكم اآلن امليض قدًما.

لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  3.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.

تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  4.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

أنشطة التوّسع
1.  ساِعد التالميذ عىل إجراء أبحاث حول النباتات 
تقرير  وإعداد  والرائعة  االعتيادية  غري  املنزلية 
وعرضه  إليها  توّصلوا  التي  النتائج  أهّم  حول 
املساعدة  أمام زمالئهم. َدعهم يطلبون  شفهيًّا 
يف  البحث  ينجزوا  أن  أو  األرُسة  من  فرد  من 

املدرسة تحت إرشاف املعّلم.

تتضّمن  بمذّكرة  االحتفاظ  التالميذ  من  2.  اُطلب 
والخطوات  النباتات،  أنواع  حول  معلومات 
مراحل  تتتبّع  كما  بنبتتهم،  لالعتناء  الروتينية 

نمّوها، ويرفقون ذلك بصور ورسومات.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف تجربتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقْل 
معكم إىل الفصل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.

كيفية تدريس المادّة

التطبيق«  خالل  من  »نتعلَّم  صفحات  ترَُشح 
بالكامل، مع تقديم مالحظات حول كّل نشاط.

نشاط  لكّل  املقرتح  الروتني  بوضوح  يُحدَّد 
عليه  العثور  يمكن  بحيث  املالحظات،  يف 
حال  ويف  الروتينات.  قائمة  يف  ومراجعته 
رشحه  يتّم  األوىل،  للمّرة  يُقرتَح  الروتني  كان 

بالكامل.
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إذا دعت الحاجة واحرص عىل أن  الفصل وقدِّم املساعدة 
يلتزم التالميذ بإتمام املهاّم املوّكلة إليهم.

عندما ينتهي التالميذ من إجراء أكرب قدر ممكن من األبحاث • 
التي  املعلومات  تشارك  منهم  اُطلب  املحّدد،  الوقت  خالل 
وجدوها مع أحد زمالئهم أو ضمن مجموعات صغرية أو مع 

الجميع يف الفصل.

الموضوع ٤-٢ ص. 25-24

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

املعلومات،  إيجاد  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

الوقت: 15 دقيقة

من األفضل إنجاز هذا النشاط يف معمل للكمبيوتر • 
أو يف أّي مكان يتوّفر فيه كمبيوتر لكّل تلميذ أو 
بهذا  القيام  أيًضا  يمكن  تالميذ.  مجموعة  لكّل 

املرشوع يف املنزل إذا اقتىض األمر.

ُقل يف الحّصة السابقة، أنشأت حسابًا عىل موقع • 
املوقع.  هذا  إىل  وتعّرفت  املرصي«  املعرفة  »بنك 
اليوم، سنستخدمه من جديد للبحث عن النباتات. 

لكن أّواًل، سأقرأ املعلومات من الصفحة 24.

اِقرأ النّص يف الصفحة 24 بصوت عاٍل.• 

ُقل اآلن، حان دورك. اِخرت أربعة نباتات، واجمع • 
املعلومات عنها باستخدام »بنك املعرفة املرصي«.

عندما ينتهي التالميذ من إعداد مخطَّط املعرفة، • 
ُقل سننجز اآلن، مرشوًعا بحثيًّا قصريًا آخر ضمن 

مجموعات. لكن أّواًل، لنقرأ الصفحة 25.

اِقرأ النّص يف الصفحة 25 بصوت عاٍل.• 

اِتِّبع خطوات روتني: قم خطِّط لبحثك• 

1.  ُقل إلجراء بحث فّعال، ال بّد من تجهيز بعض 
قائمة  َضعوا  ببحثكم،  البدء  قبل  األسئلة. 
تحتاجون  التي  املعلومات  وبنوع  بأسئلتكم 

إليها لإلجابة عن أسئلتكم.

الجيّد إعداد بعض مصطلحات  كذلك، من  2.  ُقل 
البحث. من املهّم أن تكون مصطلحات البحث 
شاملة وواسعة النطاق لتتمّكنوا من الحصول 
عىل املعلومات املطلوبة، عىل أاّل تكون عاّمة إىل 
النتائج.  من  الكثري  عىل  فتحصلون  كبري  حّد 
أن  يمكنكم  ثالثة  أو  مصطلحني  اُكتبوا 

تستخدموها.

قائمة  اثنني بمشاركة  أو  لتلميذ  اختياري: اِسمح 
مع  أعّدوها  التي  البحث  ومصطلحات  أسئلتهم 

زمالئهم يف الفصل.

3.  بعد دقيقة، ُقل حسنًا، حان اآلن وقت البحث!

يف  ل  تجوَّ بحث.  إجراء  التالميذ  من  4.  اُطلب 

الفالنجيوم تعلَّمنا يف هذا املوضوع أّن زراعة 

إىل  الجمال  من  ملسة  تُضفي  النباتات 

املنزل وتُساعد يف املحافظة عىل صحتنا. 

هو  الشكل،  يف  كما  الفالنجيوم  نبات 

نبات منزيل جميل ينّقي الهواء يف املنزل.

هل توّد أن تضعه يف غرفتك؟ اِبحث عن 

أربعة نباتات منزلية مزهرة وغري مزهرة 

العثور  يمكنك  تريد وضعها يف منزلك. 

واملكتبات  الكتب  يف  املعلومات  عىل 

أفراد  من  أو  املرصي  املعرفة  بنك  وعىل 

األُرسة الذين لديهم معلومات مفيدة عن 

النباتات. بعدها، أجب عن األسئلة التالية.

اِبحث عن أربعة نباتات يمكن زراعتها يف منزلك، وأِجب عن األسئلة التالية حول كّل منها.

ما نوع هذا 

النبات؟

أين ستضعه

يف منزلك؟

ملاذا ستضعه

يف هذا املكان؟

هل هذا النبات 

مزهر أو

غري مزهر؟

ما اسم

هذا النبات؟

الموضوع ٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

نباتات  وثالثة  الطعام،  يف  تُستخدم  عشبية  نباتات  ثالثة  عن  وابحث  مجموعتك،  مع  تشارك 

مزهرة تُزرع يف املنزل. اُرسم صورة لكّل نبات، ثّم قاِرن بني رسمك ورسوم زمالئك يف املجموعات 

األخرى. كم من النباتات تّم تكراره لدى أكثر مجموعة؟ ما النباتات الشائعة؟

ثالثة نباتات عشبية تُستخدم يف الطعام

ثالثة نباتات مزهرة تُزرع يف املنزل

لنراِجْع

١. يف رأيك، يف أيٍّ من غرف املنزل يجب أن نضع النباتات؟ وملاذا؟

٢. ما الذي يجب أن تفّكر فيه قبل اختيار نبات منزيل؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٤-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».
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تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إتمام  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
لتنمية  الالزمة  املساعدة  عىل  والحصول  صادق 

املهارات املكتسبة.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

أخرض •  أصفر،  أحمر،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفرّسة أدناه(.

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.

من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  2.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى إشارات 
أّي  لديكم  يكن  لم  حال  يف  الضوئية.  املرور 
إذًا تقفون  أسئلة أو شكوك حول املاّدة، فأنتم 
عند اإلشارة الخرضاء وعليكم أن تضعوا عالمة 
)( يف املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح 

ويمكنكم اآلن امليض قدًما.

لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  3.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.

تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  4.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

أنشطة التوّسع
1.  ساِعد التالميذ عىل إجراء أبحاث حول النباتات 
تقرير  وإعداد  والرائعة  االعتيادية  غري  املنزلية 
وعرضه  إليها  توّصلوا  التي  النتائج  أهّم  حول 
املساعدة  أمام زمالئهم. َدعهم يطلبون  شفهيًّا 
يف  البحث  ينجزوا  أن  أو  األرُسة  من  فرد  من 

املدرسة تحت إرشاف املعّلم.

تتضّمن  بمذّكرة  االحتفاظ  التالميذ  من  2.  اُطلب 
والخطوات  النباتات،  أنواع  حول  معلومات 
مراحل  تتتبّع  كما  بنبتتهم،  لالعتناء  الروتينية 

نمّوها، ويرفقون ذلك بصور ورسومات.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف تجربتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقْل 
معكم إىل الفصل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.

التوّسع«  »أنشطة  تشّجع 
إجراء  عىل  التالميذ  املقرتحة 
املوضوع.  البحث حول  مزيد من 
البحث  تتطّلب  ال  تكليفات  توجد 
وهناك  تكنولوجية،  وسائط  عرب 
ذلك.  تتطّلب  أخرى  تكليفات 
املهاّم  تعيني  للمعّلمني  ويمكن 

األكثر مالءمة لتالميذهم.
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روتين األهداف
روتينات التدريس

يقّدر التالميذ الوضوح واالتّساق باإلضافة إىل معرفة ما يجب عليهم فعله وما هو متوّقع منهم. ويَُعّد وجود األقسام ذاتها يف كّل درس 
إحدى الطرق لتحقيق ذلك. أّما الطريقة الثانية، فهي استخدام روتينات التدريس.

يصبح  وتكراًرا،  مراًرا  الروتني  تستخدم  عندما  مماثلة.  ظروف  يف  تتكّرر  التي  املنّظمة  الخطوات  من  مجموعة  بالروتني  يُقصد 
استخدامها أسهل مع تقّدم الوقت ألّن النمط يكون مألوًفا. فلن يكون هناك أّي صفحة يف كتاب التلميذ لن تعرف كيفية تدريسها. 
وسيكون لديك دائًما العبارات الالزمة لرشح الدرس. ومع ذلك، إذا كنت ترغب يف تكييف الروتني مع الفصل أو السياق الخاّص بك، 

يمكنك فعل ذلك بالتأكيد، طاملا أنّك تحّقق أهداف الدرس املحّددة.

ستبدأ املحور األّول بروتني واحد أو اثنني فقط لكّل قسم، ومع تقّدم الفصل الدرايس، سيُضاف روتني أو اثنان آخران ألقسام الدرس 
الرئيسة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحقيق االتّساق والتنّوع لجعل نظامك التعليمي منّظًما ومتجّدًدا يف الوقت نفسه.

باللون  السبورة  باللون األزرق؛ واألمثلة ملا تكتبه عىل  التي قد تقولها  العبارات  تُميَّز األمثلة عىل  التدريس.  ترد فيما ييل روتينات 
البنفسجي؛ واألمثلة ملا قد يقوله التالميذ باللون األخرض. تذّكر أّن هذه االقرتاحات تشّكل أمثلة فحسب، إذ يمكن تعديل اللغة يف 

دروس محّددة لتعكس كتاب التلميذ.

1. حان وقت االستكشاف!

الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 2-3 دقائق

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس عن )موضوع الدرس(. )اُنظر مخطَّط الدرس(

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

3.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا لالستكشاف...! للحرص عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل األهداف، اكتب مبارشة تحت كلمة 
لالستكشاف، مثاًل: للتفكري يف، لالبتكار، للتعّلم، للدرس، للمناقشة، للنظر إىل، للبحث، لألخذ باالعتبار، للتخطيط. 

4.  اِمنح التالميذ دقيقة للنظر إىل الدرس وتقييم ما سيكتشفونه.

5.  اُطلب من التالميذ فرادى إعطاءك إجاباتهم، مثاًل: هذه فرصتنا ... لقراءة خريطة!

٢. ماذا علّي أن أفعل؟

الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم التعلُّمية ومساراتها.

الوقت: 2-3 دقائق

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس عن )موضوع الدرس(.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار. اختياري: اِسأل أّي من األهداف يمكنكم تطبيقها حتّى اآلن؟ حفِّ

3.  اِسأل إالَم يجب أن ننتبه خالل هذا الدرس؟

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار، مثال: عيلّ االنتباه إىل التواريخ واألوقات! 4.  حفِّ

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذّكرهم بالرتكيز عليها خالل الدرس. 5.  سجِّ

3. نظرة مسبقة

الهدف: تنشيط املعرفة األساسية لدى التالميذ وتشجيعهم عىل توّقع املحتوى الدرس أو املحور ليتمّكنوا من تكوين السياق قبل 
القراءة.

الوقت: 2-5 دقائق

1.  ُقل إلقاء نظرة مسبقة إىل الصفحات من ... إىل... . لديكم دقيقة واحدة، اُنظروا فقط إىل الصور
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2.  ُقل اغلقوا كتبكم، واطرح عليهم أسئلة سيجيبون عنها بنعم أو كال، مثل، هل رأيتم )َجَماًل(؟ هل ثّمة صور )سيارات(؟ لإلشارة 
إىل أن اإلجابة هي »نعم«، يقف التالميذ، ولإلشارة إىل »كال« يبقون جالسني. ال تصحح اإلجابات املتوقعة من قبل التالميذ.

3.  اِسأل ماذا تعتقدون أنكم سوف تتعّلمون يف هذا الدرس أو املحور؟ حّفز التالميذ عىل إعطائك اإلجابات بشكل فردي. اِقبل كّل 
التوقعات املعقولة.

اختياري: اكتب التوقعات )الصحيحة وغري الصحيحة( عىل السبورة. ارجع إليهم خالل الدرس، مثاًل: توقعت أمل أننا سنتعّلم عن 
زراعة النباتات. وكانت محّقة!

٤. فكِّر، تعاَون، تشاَرك!

الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: 2-5 دقائق

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

2.  ُقل سأطرح عليكم سؤااًل. ال تقولوا شيئًا! فّكروا بصمت.

3.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. أفِسح املجال للتالميذ للتفكري بصمت حول بعض اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة 
إذا أرادوا ذلك.

4.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل واحد منكم اآلن جنبًا إىل جنب زميل له وليتشاركا األفكار. يمكنكم تسجيل املالحظات لكن باختصار.

5.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم يف الفصل.

6.  ُقل سأطرح السؤال مجّدًدا. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم لإلجابة.

7.  اقرأ السؤال بصوت عاٍل مجّدًدا. اخرت التالميذ الذين رفعوا أيديهم واطلب منهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل. يمكنهم 
الرجوع إىل مالحظاتهم، ولكن يجب عليهم عدم قراءتها كاملة كما هي.

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد من األسئلة: )االسم(، ما رأيك؟ )االسم( ملاذا تعتقد ذلك؟ هل يمكنك أن 
تعطي مثااًل؟ إلخ.

٥. مولِّد األفكار

الهدف: تمكني التالميذ من العمل برسعة، وإبداع، وتعاون لتوليد األفكار.

الوقت: 10 دقائق

قدِّم فقرة »لنتفاَعْل مًعا«، واقرأ السؤال بصوت عاٍل. )اُنظر مخطَّط الدرس.(  .1

2.  ُقل سنفّكر اآلن برسعة يف الكثري من األفكار من دون توّقف!

3.  دَع التالميذ يجلسون ضمن مجموعات من ثالثة أشخاص.

4.  ُقل يحتاج أحد أعضاء الفريق إىل ورقة وقلم حرب )أو قلم رصاص(. سيتوىّل هذا الشخص تسجيل أفكار كّل الفريق.

5.  ُقل لديكم دقيقة أو اثنتان لكتابة كّل األفكار التي ترد إىل أذهانكم! ال تتوّقفوا!

6.  ُقل انطلقوا! فيبدأ النشاط. وبعد مرور دقيقة أو اثنتني ُقل توّقفوا!

7.  اِمنح كّل مجموعة بعض ملصقات املالحظات، واطلب منهم أن يختاروا فكرتني أو ثالث من األفكار املفّضلة لديهم وكتابتها عىل 
ملصقات املالحظات.

٨.  اُكتب عىل السبّورة: مولِّد األفكار، وُقل للتالميذ علينا اآلن أن نضيف أفكارنا إىل مولِّد األفكار! اُطلب من ممثّل كّل مجموعة قراءة 
األفكار املدّونة عىل ملصقات املالحظات، وإلصاقها عىل السبّورة.

اختياري: أخرب التالميذ بأنّه يمكنهم فقط إضافة أفكار لم ترد بعد يف مولِّد األفكار. بالتايل، ال يمكنهم إضافة أّي أفكار سبق أن 
ذكرتها مجموعة أخرى.
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٦. أتباَدل األفكار

الهدف: تمكني التالميذ من تبادل األفكار بفّعالية حول استخدام األقمشة بطريقة جديدة، والتعامل مع اآلخرين باحرتام.

الوقت: 2–5 دقائق

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

2.  ُقل سأطرح عليكم سؤااًل. بعدها أريد منكم التفكري يف إجاباتكم ويف أسباب أهّمية كّل منها. احتفظوا بإجاباتكم ألنفسكم يف 
الوقت الحارض.

3.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. دَع التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا 
ذلك.

4.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل واحد منكم اآلن جنبًا إىل جنب زميل له، وليشارك أحدكما فكرة واحدة فقط! بعدها فليشارك اآلخر 
فكرة واحدة أيًضا. بعد مشاركة كّل منكما فكرته، أريد منكما أن تطرحا عىل بعضكما السؤال الثاني »ملاذا فكرتك هي مهمة 

بالنسبة إليك؟«

5.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتشاركون األفكار، وأنّهم ينتظرون فكرة من زمالئهم بعد أن يشاركوهم أفكارهم.

6.  ُقل سأعيد طرح األسئلة. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم قبل اإلجابة! اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ الذين رفعوا 
أيديهم واطلب منهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل. سيكون عليهم رشح سبب اعتقادهم بأّن فكرتهم مهّمة. يمكنهم 

الرجوع إىل مالحظاتهم لكن ال ينبغي أن يقرأوها كاملة كما هي.

ع يف النقاش، اِطرح عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما الذي يدفعك  اختياري: لتحّفز التالميذ عىل التوسُّ
إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟

٧. أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت

الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة؛ تمكني التالميذ من تحقيق هدف )أو أهداف( الدرس.

الوقت: 15-20 دقيقة

قبل القراءة

اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة. عنِونها: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت.  .1

ُقل اُنُقل هذا الجدول عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.  .2

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن أعرف« تعني: ماذا تريد أن تعرف عن هذا املوضوع؟ »تعّلمت« 
تعني: ما الذي تعّلمته حول هذا املوضوع؟ قبل أن نقرأ، سنمأل عموَدي »أعرف« و»أوّد أن أعرف«. وبعد أن نقرأ، سنمأل عمود 

»تعّلمت«.

دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.  .4

لوها يف العمود »أعرف«. اِسأل ماذا تعرفون حول هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ  .5

لوها يف عمود »أوّد أن أعرف«. اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ  .6

بعد القراءة

لوها يف عمود »تعّلمت«. 7.  بعد أن يقرأ التالميذ النص، اِسأل ماذا تعّلمتم عن املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

اختياري: دَع التالميذ يراجعون عمود »أوّد أن أعرف«. اِسأل ما املعلومة األخرى التي توّد أن تعرفها؟ إذا لم تجد اإلجابة يف النّص، 
فأين يمكنك إيجاد املعلومات؟

٨.  أرِش إىل هدف )أو أهداف( الدرس ذي الصلة. ُقل اآلن يمكنكم... أحسنتم! 

٨. خريطة ذهنية
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق هدف أو أهداف الدرس بتنظيم املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: 5-20 دقيقة

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتعلَّم«. اِقرأ عنوان الدرس وهدفه )أو أهدافه(.  .1

2.  اُرسم مربًّعا كبريًا يف وسط السبّورة وعنِونه.
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املعلومات يف  املزيد من  النّص وأِضف  املهّمة يف  النقاط  ف عند  توقَّ »لنتعلَّم«.  الواردة يف فقرة  املعلومات  يقرأون  التالميذ  3.  دَع 
الخريطة الذهنية عىل السبّورة. الهدف من ذلك التنظيم املرئي ملا يتعّلمه التالميذ حول املوضوع.

اختياري: بعد االنتهاء من القراءة، اِطرح عىل التالميذ املزيد من األسئلة.

اختياري:  ُقل اآلن اُنُقل الخريطة الذهنية عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.

٩. زمالء القراءة
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة تحافظ عىل اهتمامهم بها؛ مساعدة التالميذ عىل تحسني مهارات القراءة 

الخاّصة بهم.

الوقت: 15-20 دقيقة

1.  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل جنب زميل له يف الفصل، ومن املفّضل أن يتمتّعا بمستوى القراءة نفسه.

2.  ُقل أنتما زميال قراءة ما يعني أّن عليكما مساعدة بعضكما عىل القراءة. تناوبا عىل قراءة فقرة من النّص أحدكما لآلخر، وفيما 
يقرأ أحدكما يصغي إليه اآلخر من دون النظر إىل الكتاب. عندما ينتهي القارئ من فقرة، يلّخص اآلخر ما ورد فيها، وإذا عجز 
التالية فيما يصغي القارئ األّول  عن تذكُّر بعض األمور يمكن للقارئ مساعدته. تبادال األدوار بعد ذلك، ليقرأ اآلخر الفقرة 

ويلّخص. سأتجّول يف أنحاء الفصل إن احتجتم إيلّ.

3.  أرِش إىل الفقرة األوىل من النّص. اُطلب من التالميذ أن يتناوبوا عىل قراءة كّل فقرة بصوت عاٍل لزمالئهم. ُقل رجاء ليقرأ كّل 
منكما هذا املقطع لزميله، وعندما تسمعاني أنادي »حان دوري!« هذا يعني أنّني سأقرأ بصوت عاٍل لبعض الوقت، ثّم سأتوّقف 

ويمكنكما معاودة القراءة سويًّا.

4  يعمل زمالء القراءة سويًّا يف مجموعات ثنائية، فيما تراقبهم أثناء تجّولك يف الفصل.

5.  الكتساب الوقت خالل الدرس، ناِد »حان دوري!« واقرأ مقطًعا بصوت عاٍل، ثّم سلِّم املقطع التايل لزمالء القراءة. أكِمل يف تبادل 
األدوار ليتدّرب التالميذ عىل اإلصغاء إليك كما يصغي بعضهم إىل بعض.

1٠. اِقرأ وشاِرك!
الهدف: تجزيء النص لجعله أكثر سهولة للتالميذ؛ تمكني التالميذ من مشاركة ما فهموه من النص.

الوقت: 15-20 دقيقة

1.  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل جنب زميل له يف الفصل، ومن املفّضل أن يتمتّعا بمستوى القراءة نفسه.

2.  ُقل عليكم أن تقرأوا وتتشاركوا القراءة. وهذا يعني أن ضمن املجموعة الواحدة عىل أحدكما أن يقرأ جزًءا من النص وعىل اآلخر 
قراءة الجزء الثاني منه. ومن ثّم عليكما أن تطلعا بعضكما عىل ما قمتما بقراءته. ولكن أّواًل عليك اختيار التلميذ )أ( والتلميذ 

)ب(.

د للتلميذ )ب( الجزء الذي عليه قراءته  د للتلميذ )أ( الجزء الذي عليه قراءته من … إىل …، ومن ثّم حدِّ م النص إىل جزءين. حدِّ 3.  قسِّ
من … إىل …

4.  ُقل اِقرأ اآلن الجزء الخاص بك من النص؛ وعندما تنتهي عليك انتظار زميلك حتى ينتهي من القراءة هو أيًضا. يقرأ التالميذ 
األجزاء الخاصة بهم من النص.

5.  ُقل، اآلن ليخرب كّل منكما زميله عن الجزء الذي قرأه. حاوال تلخيصه. عىل التلميذ )أ( أن يبدأ أّواًل.

6.  يتناوب التالميذ ضمن مجموعات ثنائية عىل تلخيص النص الذي قرأوه لبعضهم البعض. راقب عملهم وأنت تتجّول يف غرفة 
الفصل.

7.  ُقل، اآلن اقرأوا النص بأكمله بصمت. يقوم التالميذ بقراءة الجزء اآلخر من النص وحدهم ويتحققون من فهمهم له.

اختياري: اِطرح أسئلة عىل التالميذ لتحّقق مّما فهموه من النص.
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11. عصف ذهني

الهدف: تمكني التالميذ من العمل برسعة، وإبداع، وتعاون لتوليد األفكار وإنجاز نشاط يرتكز عليها يوصلهم إىل األهداف.

الوقت: 10 دقائق

1.  قدِّم فقرة »لنستكِشْف«. اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل.

2.  ُقل سنفّكر اآلن يف الكثري من األفكار، برسعة ومن دون توّقف!

3.  دَع التالميذ يجلسون يف مجموعات من ثالثة أشخاص.

4.  ُقل يحتاج أحد أفراد املجموعة إىل ورقة وقلم )أو قلم رصاص( وذلك من أجل تسجيل أفكار املجموعة عىل الورقة.

5.  ُقل لديكم دقيقة إىل دقيقتني لتسجيل كّل األفكار التي تخطر ببالكم! ال تتوّقفوا!

6.  ُقل انطلقوا! فيبدأ النشاط. بعد دقيقة أو دقيقتني، ُقل توّقفوا!

7.  اِمنح التالميذ الوقت لقراءة األفكار التي سّجلوها عىل أوراقهم.

٨.  اِسأل بم فّكرتم؟ أخربوا زمالءكم يف الفصل عن فكرة تعجبكم. أجِر نقاًشا جماعيًّا بناًء عىل أفكار العصف الذهني.

1٢. نقاش ضمن مجموعة من اثنين إلى أربعة

الهدف: إدارة هذا النقاش/النشاط بطريقة تحّقق األهداف مع الربط بما تعّلموه حتّى اآلن.

الوقت: 5-10 دقائق

1.  قدِّم فقرة »لنستكِشْف«. )اُنظر مخطَّط الدرس(

2.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب زميل له وناقشا السؤال أو )األسئلة( مًعا. يناقش التالميذ األسئلة ضمن مجموعات 
ثنائية.

3.  ُقل واآلن انضّموا إىل ثنائي آخر وشّكلوا مجموعات من أربعة. اِجلسوا وجًها لوجه وتشاركوا األفكار. يناقش التالميذ األسئلة من 
جديد، وهذه املّرة يف مجموعات من أربعة.

4.  تجّول يف الفصل واستمع إىل نقاشات الثنائيات/املجموعات، وقدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض 
ما تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك بعض اإلجابات. 5.  حفِّ

13. تبديل المجموعات

الهدف: تمكني التالميذ من تبادل األفكار وتشارك أفكار مجموعتهم مع تالميذ آخرين.

الوقت: 10 دقائق

1.  اِقرأ السؤال )أو األسئلة( بصوت عاٍل.

أفكار  إىل  جيًّدا  أصغوا  األسئلة.  بمناقشة  تقومون  سوف  ُقل  أشخاص.  ستّة  من  مجموعات  ضمن  العمل  التالميذ  من  2.  اُطلب 
مجموعتكم ألنكم ستتشاركونها الحًقا مع زمالئكم يف الفصل.

اختياري: اُطلب من التالميذ تسجيل مالحظات يمكنهم استخدامها الحًقا.

3.  اِمنح التالميذ خمس دقائق ليناقشوا إجاباتهم ضمن مجموعاتهم.

ل يف الفصل وأعِط كّل تلميذ يف املجموعة، رقًما من 1 إىل 6، وبذلك تتضّمن كّل مجموعة تلميذًا يحمل الرقم 1، وآخر يحمل  4.  تجوَّ
الرقم 2، وآخر يحمل الرقم 3، إلخ.

الفصل. كرِّر ذلك مع  أن يجتمعوا يف مكان معنّي داخل غرفة  ثّم اطلب منهم  الرقم واحد.  الذين يحملون  التالميذ  ليقف  5.  ُقل 
التالميذ الذين يحملون األرقام من 2 إىل 6، فيصبح لديك سّت مجموعات مختلفة يف الفصل.

ل يف  6.  سيتشارك التالميذ مع بعضهم البعض األفكار التي ناقشتها مجموعاتهم األصلية. أرِشف عىل عمل املجموعات بينما تتجوَّ
الفصل.

اختياري: اُطلب من التالميذ تحديد أوجه الشبه بني إجاباتهم.

ز التالميذ عىل إعطائك بعض اإلجابات. 7.  حفِّ
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1٤. اِستِدر وتحدَّث

الهدف: تمكني التالميذ من تبادل األفكار بفّعالية ومقارنة مستوى فهمهم أو وجهات نظرهم باآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

1.  اِقرأ السؤال )أو األسئلة( بصوت عاٍل.

2.  ُقل ليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف الفصل ويتشارك إجابته. عىل كّل منكما أن يحرص عىل رشح سبب 
تمسكه بآرائه ووجهات نظره، وليستمع إىل زميله فيما يجيب عن السؤال.

ق من تشارك التالميذ أفكارهم مع أفكار زمالئهم يف الفصل ومن عدم خروجهم عن املوضوع. 3.  تحقَّ

4.  ُقل سأعيد طرح السؤال. اِرفعوا أيديكم لإلجابة هذه املّرة!

5.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل مجدًدا. اُطلب من التالميذ الذين رفعوا أيديهم تشارك أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل، وسيكون عليهم 
مشاركة سبب تمسكهم برأيهم أو فكرتهم.

ع يف النقاش، اِطرح عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما الذي يدفعك  اختياري: لتحّفز التالميذ عىل التوسُّ
إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟

1٥. مخطَّط المعرفة

الهدف: مساعدة التالميذ عىل تنظيم أفكارهم بطريقة برصية باستخدام مخطَّط املعرفة.

الوقت: 5-10 دقائق

1.  قدِّم موضوع فقرة »لنستكِشْف« بقراءة اإلرشادات واألسئلة بصوت عاٍل.

2.  ارِشح لهم كيفية إنجاز )مخطَّط املعرفة( من خالل )اتّباع الخطوات إلنجاز مخطَّط(

3.  ُقل اِجلسوا ضمن مجموعات من أربعة أشخاص، واقرأوا األسئلة بصوت عاٍل. فكِّروا يف إجاباتكم وناِقشوها. ثّم سريسم كّل منكم 
)مخطَّط املعرفة( كالذي رسمته عىل السبّورة. وعندما تنهون عملكم تشاركوه مع زمالئكم يف الفريق.

املعرفة( )مخطَّط  خصائص  إىل  أرِش  إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة  لهم  قدِّم  يتحّدثون.  التالميذ  إىل  واستِمع  الفصل  يف  ل  4.  تجوَّ
ملساعدتهم عىل رسم مخطَّطاتهم.

اختياري: اِستدِع التالميذ ليتشاركوا )مخطَّطات املعرفة( مع زمالئهم يف الفصل.

1٦. التجّول في المعرض

الهدف: دعم املهارات اإلبداعية لدى التالميذ، وتعزيز تقدير أشكال التعبري املختلفة لديهم.

الوقت: 15 - 20 دقيقة

1.  ضمن مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص

2.  ُقل ستصممون لوحة جدارية عن املوضوع/األفكار الواردة يف لنستكشف.

أعط املجموعات 3 إىل 5 دقائق للمناقشة فيما بينهم.  .3

وّزع األدوات من أوراق و أقالم تلوين، ملصقات، صور من مجالت، غراء، مقص، أوراق ملونة....  .4

الفصل وراِقب عملهم. شجع عىل االبتكار والتفنن. عىل  ل يف غرفة  أو مهمة. تجوَّ اآلن، ستصممون لوحة جدارية مشوقة  5.  ُقل 
التالميذ الرسم عىل لوحات، ابتكار ملصقات، ابتكار مخطَّط، رسم مشهد ما، ... 

6.  عندما ينتهي التالميذ، ألِصق رسوماتهم عىل جدران الفصل أو اطلب من تلميذ واحد من كّل مجموعة حمل رسمهم لعرضه عىل 
اآلخرين يف الفصل.

7.  ُقل أريد من شخص واحد من كّل مجموعة أن يحمل الرسم ويرشح عنه لزمالئه يف الفصل. وعىل أعضاء املجموعات األخرى 
التنّقل يف غرفة الفصل والنظر إىل رسومات أعضاء املجموعات األخرى واإلصغاء إىل تفسرياتهم. بإمكانكم طرح األسئلة.

٨.  بعد خمس دقائق، ُقل حان وقت التبديل! ودَع التلميذ الذي كان يرشح عن الرسم أن يتبادل األماكن مع تلميذ آخر من املجموعة. 
إذا كان لديك متّسع من الوقت، ُقل حان وقت التبديل! مّرة أو مّرتني إضافيّتني.

التقط  أو  أمورهم الحًقا،  أولياء  املحمولة لعرضها عىل  التقاط صور لرسوماتهم بواسطة هواتفهم  التالميذ  اختياري: اُطلب من 
بنفسك صوًرا واحفظها كدليل عىل عمل التالميذ.
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ذ 1٧. فكِّر، خطِّط، نفِّ

مهاراتهم  استخدامهم  وتنظيمها،  األفكار  ابتكار  عىل  تدريبهم  جديد،  سياق  ضمن  املحور  موضوع  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
ن يف تجربتهم. اإلبداعية، والتمعُّ

الوقت: 15 دقيقة

فكِّر

ع التالميذ ضمن مجموعات صغرية ليبتكروا أفكاًرا كما ُطلب منهم. 1.  وزِّ

2.  عندما ينهون نقاشهم، اُطلب منهم إكمال مخطَّط املعرفة.

اختياري: اُطلب من التالميذ تشارك أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل.

خطِّط

1.  ُقل اآلن وقد أنهينا مخطَّطنا سنكمل مرشوعنا. لكن أّواًل، سأقرأ النّص بصوت عاٍل، تابعوا معي يف كتابكم بصمت.

2.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل.

ذ نفِّ

1.  دَع التالميذ ينجزون مشاريعهم.

اختياري: اُطلب من التالميذ مشاركة نتائجهم مع زمالئهم يف الفصل.

1٨. اُعرض وأخِبر

الهدف: تمكني التالميذ من تشارك أعمالهم مع زمالئهم يف الفصل، وتحفيزهم عىل الشعور بالفخر بعملهم.

الوقت: 5- 10 دقائق

1.  ُقل لقد خطَّطنا كّلنا لصناعة يشء جديد وكان لكّل منّا فكرة مختلفة عن اآلخر. لنبدأ اآلن حّصة »اُعرض وأخرِب« لرؤية أعمال 
بعضنا البعض.

٢.  دَع التالميذ ينّظمون أنفسهم ضمن مجموعات من أربعة أشخاص.

ع التالميذ عىل التجّول داخل غرفة الفصل واالنضمام إىل مجموعات أخرى تضّم تالميذ ال يجلسون معهم عادة أو  اختياري: شجِّ
تالميذ لم يكونوا بجانبهم خالل إنجاز النشاط.

3.  اُطلب من التالميذ عرض أعمالهم الواحد تلو اآلخر، ورشح الخطوات التي اتّبعوها وملا قاموا بها بهذه الطريقة، وما إذا كانوا 
ل يف غرفة الفصل وراِقب عمل التالميذ. يظنّون أّن طريقتهم نجحت. تجوَّ

اختياري: ما أن ينتهي التالميذ من عرض أعمالهم، اُطلب منهم أن يعطوا رأيهم يف أعمال زمالئهم. مثاًل: )االسم(، ما الذي أعجبك 
يف عمل )فالن(؟ هل كان عمله شبيًها بعملك أو مختلًفا عنه؟ وكيف ذلك؟

1٩. خطِّط لبحثك

الهدف: تمكني التالميذ من إيجاد املعلومات، وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

الوقت: 5 دقائق

التي  املعلومات  وبنوع  بأسئلتكم  قائمة  َضعوا  ببحثكم،  البدء  قبل  األسئلة.  بعض  تحضري  من  بّد  ال  فّعال،  بحث  إلجراء  1.  ُقل 
تحتاجون إليها لإلجابة عن أسئلتكم.

2.  ُقل كذلك، من الجيّد إعداد بعض مصطلحات البحث. من املهّم أن تكون مصطلحات البحث شاملة وواسعة النطاق لتتمّكنوا من 
الحصول عىل املعلومات املطلوبة، عىل أاّل تكون عاّمة إىل حّد كبري فتحصلون عىل الكثري من النتائج. اُكتبوا مصطلحني أو ثالثة 

يمكنكم أن تستخدموها.
اختياري: اِسمح لتلميذ أو اثنني بمشاركة قائمة أسئلتهم ومصطلحات البحث التي أعّدوها مع زمالئهم يف الفصل.

3.  بعد دقيقة، ُقل حسنًا، حان اآلن وقت البحث!

ل يف الفصل وقدِّم املساعدة إذا ما دعت الحاجة واحرص عىل أن يلتزم التالميذ بإتمام املهاّم  4.  اُطلب من التالميذ إجراء بحث. تجوَّ
املوّكلة إليهم.

5.  عندما ينتهي التالميذ من إجراء أكرب قدر ممكن من األبحاث خالل الوقت املحّدد، اُطلب منهم تشارك املعلومات التي وجدوها مع 
أحد زمالئهم أو ضمن مجموعات صغرية أو مع الفصل ككّل.
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٢٠. اِختِبر زميلك
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: 5-10 دقائق
1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارشح لهم أنّهم سيختربون بعضهم بعًضا حول ما تعّلموه يف هذا الدرس.

2.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم وجًها لوجه مع زميل له يف الفصل وناقشا األسئلة التي يف كتابكما.
التي  واملفاهيم  نَسوها(،  )أو  اكتسبوها بشكل خاطئ  التي  املفاهيم  املالحظات حول  ل  التالميذ. سجِّ الفصل وراقب  3.  تجّول يف 

اكتسبوها بشكل جيّد.
ح أّي معلومات خاطئة. 4. ُقل توّقفوا عن العمل سنراِجْع مًعا بعض املفاهيم. وضِّ

٢1. تبادل األدوار بين الزمالء
الهدف: اِكتساب التالميذ وجهات نظر متعّددة عن املحتوى وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 2-5 دقائق
1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون فهمهم أو 

وجهة نظرهم بفهم أو وجهة نظر اآلخرين.
2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف الفصل ضمن دائرة. ثّم اِخرت زمياًل واجلسا وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.
4.  ُقل اآلن، مع زميلك، اِسأل السؤال األّول وأِجب عنه، ثّم تناقشا يف كيفية تشابه إجابتَيكما أو اختالفهما. قبل أن تنتقل إىل السؤال 

التايل بدِّل زميلك. ستفعلون ذلك يف كّل سؤال.
عىل  النقاشات  ترتكز  أن  عىل  اِحرص  إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة  لهم  قدِّم  يتحّدثون.  التالميذ  إىل  واستِمع  الفصل  يف  ل  5.  تجوَّ

معلومات من النّص.
ح أّي معلومة خاطئة أو التباسات. ركِّز عىل ما قد أنجزوه بنجاح. 6.  ُقل توّقفوا عن العمل، سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ

1 - ٢ - 3 .٢٢
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة؛ تشجيع التالميذ 

عىل ممارسة التفكري الناقد.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«. اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات »يمكنني أن...«.
ا، أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود  2.  ُقل فّكروا يف مدى إتقانكم كّل هدف. لديكم ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ

أكرب. َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.
اُطلب من التالميذ التفكري يف أمثلة عن كّل هدف، سيساعدهم ذلك عىل الشعور بالثقة عند تقييم كّل هدف.  .3

4.  ُقل بعد إكمالكم التقييم الذاتي اُكتبوا يل قائمة فيها:
ثالثة مفاهيم أثارت اهتمامكم يف هذا الدرس.• 
سؤاالن تريدون أن تطرحوهما عيلّ.• 
يشء أشعركم بالفخر، ربّما أمر أنجزتموه بشكل جيّد.• 

اختياري: اُكتب القائمة عىل السبورة لينسخها التالميذ.
5.  يف الدرس التايل، أجب عن أّي أسئلة ال تزال موجودة لدى التالميذ.

٢3. وعد للمستقبل!
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل
اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«. اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات »يمكنني أن«.  .1

ا؛ أتقنته بمستوى جيّد؛ وأحتاج إىل مجهود أكرب  2.  ُقل فّكر يف مدى إتقانك كّل هدف. لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ
َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

ذكِّر التالميذ برضورة التحيّل بالصدق!  .3
4.  ُقل بعد إنهائك التقييم الذاتي،اُكتب وعًدا للمستقبل. أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن...

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار واكتبها عىل السبّورة، مثاًل: سأسّجل املالحظات أثناء الحصة، سأطرح أسئلة  اختياري: حفِّ
عىل املعّلم عندما ال أفهم؛ سأشارك يف املناقشات؛ سأستمع عندما يتحّدث اآلخرون، إلخ.
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٢٤. أحمر، أصفر، أخضر

الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة.

الوقت: 5 دقائق أو يُنَجز النشاط يف املنزل.

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«. اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات »يمكنني أن …«.

قيّموا مستوى أدائكم يف تحقيق كّل من األهداف السابقة. تحّلوا بالصدق! بهدف اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى  2.  ُقل 
إشارات املرور الضوئية.

 )( 3.  ُقل يف حال لم يكن لديكم أّيّ  أسئلة أو شكوك حول املاّدة، فأنتم إذًا تقفون عند اإلشارة الخرضاء وعليكم أن تضعوا عالمة
يف املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح ويمكنكم اآلن امليض قدًما.

4.  ُقل إذا كان لديكم بعض األسئلة لكنّكم تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن 
زوا قائمة باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل  تضعوا عالمة )( يف املربّع الثاني. جهِّ

امليض قدًما.

5.  ُقل إذا شعرتم أنّه ثّمة أفكار لم تفهموها، فأنتم إذًا تقفون عند اإلشارة الحمراء وعليكم أن تضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث. 
توّقفوا، والجأوا إيلّ لنجد مًعا الطرق املناسبة ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون جاهزين للميض قدًما من اإلشارة 

الحمراء إىل اإلشارة الخرضاء.

اختياري: اُكتب القائمة عىل السبّورة لينسخها التالميذ.

د، شاِهد، راِجع ٢٥. مهِّ

الهدف: تمكني التالميذ من استخدام مقاطع الفيديو بشكل منتج يف الدرس.

الوقت: 10 دقائق

1.  ُقل ستشاهدون مقطع فيديو عن )االسم - اُنظر مخطَّط الدرس(. ماذا تتذّكرون عنه/عنها منذ بداية هذا املحور؟

اختياري: اِسمح للتالميذ بالرجوع إىل صفحات االفتتاحية وإنعاش ذاكرتهم.

2.  اِقرأ السؤال )األسئلة( بصوت عاٍل )اُنظر مخطَّط الدرس(.

ستكون  وما  مشاهدته  يتوّقعون  ما  حول  إجاباتهم  التالميذ  يقرتح  األسئلة(.  )أو  السؤال  حول  الفصل  يف  نقاش  بإجراء  3.  ُقم 
اإلجابات عن األسئلة.

اختياري: اِسمح للتالميذ بإكمال هذه الخطوة ضمن مجموعات ثنائية.

شّغل مقطع الفيديو مّرة أو مّرتني.  .4

5.  يناقش التالميذ إجابات األسئلة ضمن املجموعات الثنائية. اِسأل هل كانت توّقعاتكم صحيحة؟ إذا كانت إجابتكم نعم، سّموا 
التوّقعات التي صّحت.

 اختياري: اِطرح أسئلة استطرادية حول مقطع الفيديو للحّث عىل املزيد من النقاش. مثاًل: ما الذي وجدتموه مفاجئًا يف الفيديو؟
ما الذي تعّلمتموه ولم تكونوا تعرفونه من قبل؟

٢٦. اِقرأ وأِجب

الهدف: تمكني التالميذ من مراجعة ما تعّلموه يف هذا املحور.

الوقت: 10 دقائق

1.  ُقل ستجيب اآلن عن بعض األسئلة املتعّلقة بما تعّلمته يف هذا املحور.

اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.  .2

3.  اِمنح التالميذ 5 دقائق لتسجيل إجاباتهم. اُطلب منهم أاّل يلقوا نظرة إىل محتوى املحور اآلن.

4.  ُقل ستجلسون اآلن ضمن مجموعات ثنائية وتقارنون إجاباتكم. بعد ذلك، ستعيدون النظر إىل محتوى الدرس وتتحّققون من 
إجاباتكم. )املعلومات التي ستعيدون النظر إليها موجودة بني قوسني(

5.  يجلس التالميذ ضمن مجموعات ثنائية وينجزون النشاط. تجّول يف الفصل لرتاقب التالميذ وتقّدم لهم املساعدة إذا احتاجوا إليها.

ق من اإلجابات مع الجميع يف الفصل. اُطلب من التالميذ رفع أيديهم إلعطاء إجاباتهم. 6.  تحقَّ
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٢٧. اُكتب

ا قصريًا مرتكًزا عىل ما  الهدف: تمكني التالميذ من العمل برسعة، وإبداع، وتعاون لتوليد األفكار؛ دعم التالميذ أثناء كتابتهم نصًّ
تعّلموه يف املحور.

الوقت: 10 دقائق

1.  اِقرأ السؤال )أو األسئلة( بصوت عاٍل. )اُنظر مخطَّط الدرس(

2.  ُقل سنفّكر اآلن يف الكثري من األفكار، برسعة، ومن دون توّقف!

3.  دَع التالميذ يجلسون ضمن مجموعات من ثالثة أشخاص.

4.  ُقل يحتاج شخص واحد من املجموعة إىل ورقة وقلم حرب )أو رصاص(، وهو من سيتوىّل تسجيل أفكار املجموعة.

5.  ُقل لديكم دقيقة أو دقيقتان لتسجيل كّل األفكار التي ترد إىل أذهانكم! ال تتوّقفوا!

6.  ُقل انطلقوا! فيبدأ النشاط. وبعد دقيقتني ُقل توّقفوا!

لوها عىل ورقتهم. 7.  اِمنح التالميذ بعض الوقت لقراءة األفكار التي سجِّ

ا قصريًا. ٨.  ُقل ستكتبون اآلن عن إحدى األفكار، اختاروا الفكرة املفّضلة لديكم وأّلفوا حولها نصًّ

اختياري: دَع التالميذ يقرأون نصوصهم أمام زمالئهم يف الفصل.

٢٨. فكِّر وأِجب

الهدف: تمكني التالميذ من مراجعة ما تعّلموه يف هذا املحور. 

الوقت: 10 دقائق

1.  ُقل ستجيب اآلن عن بعض األسئلة املتعّلقة بما تعّلمته يف هذا املحور.

2.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.

3.  اِمنح التالميذ 5 دقائق لتسجيل إجاباتهم. اُطلب منهم أاّل يلقوا نظرة إىل محتوى املحور اآلن.

4.  ُقل ستجلسون اآلن ضمن مجموعات ثنائية وتقارنون إجاباتكم. ثّم عليكم العودة إىل الدرس للتحّقق من إجاباتكم )املعلومات 
التي ستعيدون النظر إليها موجودة بني قوسني(

5.  يجلس التالميذ ضمن مجموعات ثنائية وينجزون النشاط، فيما تتجّول يف الفصل ملراقبتهم.

ق من اإلجابات مع الجميع يف الفصل. اُطلب من التالميذ رفع أيديهم إلعطاء إجاباتهم. 6.  تحقَّ

٢٩. راِجع وأِجب

الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: 5-10 دقائق

اِلفت انتباه التالميذ إىل هذا النشاط.  .1

2.  ُقل سأطرح عليكم سؤااًل. ال تقولوا شيئًا! فكِّروا بصمت!

3.  اِقرأ السؤال األّول بصوت عاٍل، )اُنظر مخطَّط الدرس( ودَع التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل 
مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

4.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل منكم اآلن جنبًا إىل جنب أحد زمالئه وتشاركا األفكار. يمكنكما تسجيل املالحظات لكن باختصار!

5.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم يف الفصل.

6.  ُقل اآلن سأطرح عليكم سؤااًل آخر. اِقرأ السؤال الثاني بصوت عاٍل، وكرِّر الخطوات السابقة.

اختياري: يمكن للتالميذ العمل مع زميل مختلف لكّل سؤال.

ل التالميذ إجاباتهم عىل انفراد،  ٨.  ُقل فكِّروا اآلن يف كّل ما تناقشتم حوله، واكتبوا إجاباتكم عن األسئلة. اِفعلوا ذلك بصمت. يسجِّ
فيما تتجّول يف الفصل ملراقبتهم.

اختياري: اِطرح األسئلة من جديد ودَع التالميذ يتشاركون إجاباتهم.
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مخطَّط المحور

أنشطة التوّسع
التالميذ  الدرس بحياة  لربط معلومات  املعّلم نشاطي توّسع إضافيني  التطبيق« يقرتح دليل  »نتعّلم من خالل  من أجل صفحات 

وظروفهم. وعادًة ما يتضّمن أحد هذين النشاطني بحث التالميذ عن بعض املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت.

ُكن أنت الخبير!
يوّفر لك هذا القسم، الذي يرد فقط في دليل المعّلم، مزيًدا من المعلومات حول موضوع الدرس لمشاركتها مع التالميذ، 
حتّى ينظروا إلى المعّلم كمصدٍر للمعرفة إلى جانب الكتاب المدرسي. ويتضّمن هذا القسم أيًضا نصيحة تعليمية خاّصة 
بهذا الدرس باإلضافة إلى نشاط »صلة بين المنزل والمدرسة« لتسهيل تواصل التالميذ مع أفراد األُسرة حول ما يتعّلمونه 

ويفعلونه.

تقييم
تستخدم املاّدة كالًّ من التقييم التجميعي والتكويني.

التقييم التجميعي
تتضّمن عملية املراجعة يف كّل درس ومحور قسًما للتقييم الذاتي حيث يفّكر التالميذ يف أهداف الدرس ومدى نجاحهم يف تحقيقها. 

ويساعد التقييم الذاتي التالميذ عىل تحديد تقّدمهم ومشاركته مع أفراد األرُسة.

التقييم التكويني
عىل املعّلم تقييم التالميذ باستمرار خالل العام، وذلك بمراقبة مشاركتهم يف الفصل فضاًل عن أعمالهم املكتوبة. صفحات املراجعة يف 
نهاية كّلّ محور فرصة رائعة لتقييم تقّدم التالميذ وفهمهم محتوى املحور. عىل املعّلم توظيف هذه املعلومات يف التخطيط ملراجعة 

شاملة والتوّسع يف النقاش حول املوضوع ملساعدة التالميذ عىل اكتساب املفاهيم التي يجدون صعوبة فيها.

يف نهاية الفصل األّول من املقرَّر يوجد مرشوع، ُصّمم لتطبيق املهارات التي اكتسبها التالميذ. عىل املعّلم استخدامه كتقييم تكويني 
لتقييم مشاركة التالميذ وتقّدمهم.

الموادّ التعليمية الرقمية
يتوّفر كّل درس من املقرَّر عىل شكل عنرص تعلُّم رقمي )DLO( عىل موقع بنك املعرفة املرصي. يتضّمن كّل عنرص تعلُّم رقمي نسخة 

مة لتتالءم مع مختلف األجهزة اإللكرتونية. رقمية عن الدروس مع عنارص تفاعلية كمقاطع فيديو. عنارص التعلُّم الرقمي مصمَّ



3٩

نصائح تعليمية
اِبِن الروابط: يتعّلم التالميذ بشكل أفضل عندما يدركون قيمة ما يتعّلمونه وأهّميته. استمّر يف اإلشارة إىل الروابط بني املواّد التي 

يدرسها التالميذ من جهة ومدرستهم ومجتمعهم من جهة أخرى، وادعهم ملشاركة تلك الروابط مع أرُسهم وحياتهم الخاّصة.

التالميذ يعملون مع  التنّوع، دَع  العمل يف ثنائيات أو مجموعات. ولضمان  العديد من األنشطة  اِعمل بشكل تعاوني: تتطّلب 
زمالء ومجموعات مختلفة من وقت آلخر. ويف أثناء مشاركة التالميذ يف العمل الثنائي والجماعي، تجّول يف الفصل لإلجابة عن األسئلة 

وتقديم املساعدة. إذا الحظت وجود مجاالت التباس معيّنة أو أسئلة شائعة، فراِجعها مع الفصل بأكمله.

تقدير  عىل  التالميذ  هذا  فيساعد  السابقة.  واملهارات  واملفاهيم  الدروس  راِجع  الدروس،  يف  التالميذ  تقّدم  بانتظام: مع  راِجع 
إمكانية تطبيق ما تعّلموه عىل العديد من املوضوعات واملواقف األخرى، وليس عىل درس واحد فحسب.

بدفرت  اِحتِفظ  يتطّوعون بحماس.  الذين  التالميذ جميعهم بشكل متساٍو، وليس فقط ألولئك  استدعائك  ُكن منصًفا: تأكَّْد من 
مالحظات أو دفرت عالمات مع قائمة بالتالميذ حيث يمكنك وضع عالمة بجانب أسماء التالميذ بعد إجابتهم عن سؤاٍل ما. وبهذه 
الطريقة، يمكنك بسهولة معرفة التالميذ الذين لم يتّم استدعاؤهم يف ذلك اليوم. ومع أنّه قد ال يكون من املمكن استدعاء كّل تلميذ 
ع التالميذ املرتّددين أو  يف الفصل كّل يوم، إال أنّه يمكنك التأّكد من أن كّل تلميذ يحصل عىل فرصة للمشاركة يف خالل األسبوع. شجِّ

الخجولني.

اِستخِدم مهارات التفكري العليا: أرِشد التالميذ إىل ممارسة التفكري الناقد من خالل الطلب منهم توضيح األسباب الكامنة 
وراء آرائهم. اِطرح أسئلة مثل: هل يمكنك رشح سبب اعتقادك بذلك؟؛ كيف يمكنك اختبار ما إذا كان ذلك صحيًحا؟، ملاذا يف رأيك، 
ال يوافق بعض األشخاص عىل ذلك؟ ساِعد التالميذ عىل إدراك أّن الفهم العميق وتعّلم التساؤل والتفكري غالبًا ما يكونان أكثر أهّمية 

من العثور عىل إجابة واحدة صحيحة.

قدِّر عمل التالميذ: إذا كانت مساحة الفصل لديك تسمح بذلك، اعرض عمل التالميذ ومشاريعهم يف جميع أنحاء الغرفة لتعزيز 
اعتزاز التالميذ بإنجازاتهم.

أو ملّف، حتّى يتمّكنوا من مراجعة تقّدمهم  املكتوب يف دفرت مالحظات  التالميذ عىل االحتفاظ بعملهم  ع  اِحتِفظ بسجّل: شجِّ
وإنجازاتهم ومشاركتها مع أفراد األرُسة.

اخلق بيئة متناغمة: عزِّز جوًّا من الدمج واحرتام التنّوع من خالل عدم تشجيع التنافس واألنشطة التي »يفوز« فيها التالميذ. 
وبداًل من ذلك، وّفر فرًصا للمجموعات أو الفصل بأكمله للعمل بشكل تعاوني نحو هدف مشرتك.

احرتم التنّوع: قد يكون يف الفصل تالميذ ذوو قدرات مختلفة أو ذوو احتياجات خاّصة، تماًما كما يوجد أشخاص يمتلكون 
قدرات مختلفة يف مكان العمل ويف املجتمع. عّزز إحساس االنتماء املجتمعي يف فصلك حيث يشعر كّل تلميذ بالتقدير. عدِّل املهام أو 
ترتيب الفصل قدر املستطاع الستيعاب ذوي االحتياجات الخاّصة، وذلك من دون إقصائهم أو التسبّب بشعورهم باالختالف. عىل 
سبيل املثال، يمكن للتلميذ ضعيف البرص الجلوس يف مقّدمة الفصل لرؤية السبّورة بشكل أفضل، أو إذا كان لديك تلميذ ضعيف 
السمع، فيمكنك تشغيل الرشح التوضيحي للفيديو. يف الواقع، سيقّدر التالميذ من جميع القدرات فرص التعّلم بطرق مختلفة. اتّصل 

باألخّصائي يف مدرستك إذا كنت بحاجة إىل مزيد من النصائح أو االقرتاحات ملواقف معيّنة.

اِستمِتع بالماّدة!



دليل تنظيم األنشطة للمحور األّول

 الوقت
الموصى به

األنشطة الدروس
 الوقت

الموصى به
األنشطة الدروس

3 دقائق

2-5 دقائق

15-20 دقيقة

10-15 دقيقة

5-7 دقائق

٩-15 دقيقة

يف املنزل

7-1 األهداف

7-1 لنتفاَعْل مًعا

7-1 لنتعلَّْم

7-1 لنستكِشْف

7-1 لنراِجْع

7-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

7-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٧

واملوضوع 
٧-٢

5 دقائق

3 دقائق

5 دقائق

10 دقائق

5 دقائق

دقيقتان

15 دقيقة

يف املنزل

افتتاحية املحور

1-1 األهداف

1-1 لنتفاَعْل مًعا

1-1 لنتعلَّْم

1-1 لنستكِشْف

1-1 لنراِجْع

1-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

1-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

 افتتاحية
املحور 
األّول 

واملوضوع 
 1-1

واملوضوع 
٢-1

2-3 دقائق

2-5 دقائق

10 دقائق

5-10 دقائق

5 دقائق

15 دقيقة

يف املنزل

٨-1 األهداف

٨-1 لنتفاَعْل مًعا

٨-1 لنتعلَّْم

٨-1 لنستكِشْف

٨-1 لنراِجْع

٨-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

٨-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٨

واملوضوع 
٨-٢

3 دقائق

5 دقائق

10 دقائق

5-10 دقائق

5 دقائق

15 دقيقة

يف املنزل

2-1 األهداف

2-1 لنتفاَعْل مًعا

2-1 لنتعلَّْم

2-1 لنستكِشْف

2-1 لنراِجْع

2-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

2-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٢

واملوضوع 
٢-٢

3 دقائق

5 دقائق

10-15 دقيقة

5 دقائق

5 دقائق

10-15 دقيقة

يف املنزل

٩-1 األهداف

٩-1 لنتفاَعْل مًعا

٩-1 لنتعلَّْم

٩-1 لنستكِشْف

٩-1 لنراِجْع

٩-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

٩-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٩

واملوضوع 
٩-٢

3 دقائق

2-5 دقائق

15 دقيقة

15 دقيقة

5 دقائق

15 دقيقة

يف املنزل

3-1 األهداف

3-1 لنتفاَعْل مًعا

3-1 لنتعلَّْم

3-1 لنستكِشْف

3-1 لنراِجْع

3-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

3-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-3

واملوضوع 
٢-3

2-3 دقائق

10 دقائق

10 دقائق

5 دقائق

دقيقتان

15 دقيقة

يف املنزل

10-1 األهداف

10-1 لنتفاَعْل مًعا

10-1 لنتعلَّْم

10-1 لنستكِشْف

10-1 لنراِجْع

10-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

10-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-1٠

واملوضوع 
٢-1٠

3 دقائق

2-5 دقائق

15 دقيقة

5-10 دقائق

دقيقتان

15 دقيقة

يف املنزل

4-1 األهداف

4-1 لنتفاَعْل مًعا

4-1 لنتعلَّْم

4-1 لنستكِشْف

4-1 لنراِجْع

4-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

4-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٤

واملوضوع 
٤-٢

3 دقائق

2-5 دقيقة

15-20 دقيقة

5-7 دقائق

2-5 دقائق

15-20 دقيقة

يف املنزل

11-1 األهداف

11-1 لنتفاَعْل مًعا

11-1 لنتعلَّْم

11-1 لنستكِشْف

11-1 لنراِجْع

11-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

11-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-11

واملوضوع 
٢-11

3 دقائق

5 دقائق

10 دقائق

15 دقيقة

5 دقائق

15 دقيقة

يف املنزل

5-1 األهداف

5-1 لنتفاَعْل مًعا

5-1 لنتعلَّْم

5-1 لنستكِشْف

5-1 لنراِجْع

5-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

5-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٥

واملوضوع 
٥-٢

2-3 دقائق

5 دقائق

15-20 دقيقة

5-10 دقائق

5-7 دقائق

5-10 دقائق

12-1 األهداف

12-1 لنتفاَعْل مًعا

12-1 لنتعلَّْم

12-1 لنشاِهْد مقطع فيديو

12-1 لنستكِشْف

12-1 لنراِجْع

شخصيات 

مرصيّة 

مؤثِّرة

3 دقائق

2-5 دقيقة

15 دقيقة

5 دقائق

5 دقائق

15 دقيقة

يف املنزل

6-1 األهداف

6-1 لنتفاَعْل مًعا

6-1 لنتعلَّْم

6-1 لنستكِشْف

6-1 لنراِجْع

6-2 نتعلَّم من خالل التطبيق

6-2 لنراِجْع/تقييم ذاتي

املوضوع 
 1-٦

واملوضوع 
٦-٢
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ارتباط المهن والفنون 
بالمجتمع

السؤال الرئيس

ما ا�دوار والمهن والمهارات 
التي يمارسها ا�فراد في 

ا�ُسرة والمجتمع؟

عّمال يف مصفاة غاز، الصحراء الغربية، مرص

لنسلِّط الضوء عىل المحور ا�ّول

أنَت تنتمي إىل أُرستك الصغرية وإىل عائلتك األكرب 

هو  ما  تعلم  فهل  بلدك.  إىل  أيًضا  تنتمي  ولكنّك 

الدور الذي تقوم به كفرد من أفراد أُرستك؟ وما 

يلعبها  التي  األدوار  هي  وما  مسئولياتك؟  هي 

هذا  يف  مجتمعنا؟  يف  مهّمة  وظائف  يف  العاملون 

عىل  وتتعّرف  االنتماء  يعنيه  ما  ستعرف  املحور، 

حقوقك وواجباتك أيًضا.

المحور 
ا�ّول

٩ ٨

ارتباط المهن والفنون بالمجتمع
المحور األوّل ص. ٨-٩

التي  والمهارات  والمهن  األدوار  ما  الرئيس:  السؤال 
يمارسها األفراد في األُسرة والمجتمع؟

التي  املهّمة  األدوار  يف  التفكري  عىل  التالميذ  الهدف: تحفيز 
يؤّديها األشخاص يف املنزل وخارجه.

الوقت: دقيقتان

اِقرأ السؤال الرئيس مع التالميذ يف الفصل.• 

اُطلب منهم أن يذكروا األدوار والوظائف املختلفة التي يؤّديها • 
أفراد أرُسهم داخل املنزل وخارجه.

نقّدمهما •  اللذين  والدعم  املساعدة  يتضّمن  العمل  أّن  ارِشح 
ألحبّائنا يف خصوصية املنزل، وكذلك ما نفعله علنًا يف حياتنا 

املهنية.

أخرِب التالميذ يف الفصل أّن هذا املحور سيساعدهم عىل اإلجابة • 
عن السؤال الرئيس.

لنسلِّط الضوء على المحور األّول

يف  تناولها  يتم  التي  باملوضوعات  التالميذ  الهدف: تعريف 
املحور األّول.

الوقت: 3 دقائق

نّص •  لقراءة  ثنائية  مجموعات  يف  العمل  التالميذ  من  اُطلب 
»لنسلِّط الضوء عىل املحور األّول« ملعرفة املزيد حول األدوار 
زهم عىل اإلجابة عن األسئلة يف قسم »لنسلِّط  واملسئوليات. حفِّ
الضوء عىل املحور األّول«، لكن من دون التطرق إىل الكثري من 
التفاصيل، إذ إّن هذه األسئلة سيتّم تناولها خالل تدريس الوحدة.

اِقبل كّل اإلجابات املنطقية.• 

العاملني يف مصفاة غاز يف •  إىل صورة  التالميذ  اآلن مع  اُنظر 
الذي  املكان  تحديد  منهم  اُطلب  مرص.  يف  الغربية،  الصحراء 
بها. حثّهم عىل  يقومان  التي  والوظيفة  العامالن  فيه  يتواجد 
يعمالن  الرجَلني  هذين  أن  ثّم ارشح  منطقية،  إجابات  إعطاء 
»مصفاة  مصطلح  معنى  ارِشح  مرص.  يف  غاز  مصفاة  يف 
غاز« للتالميذ يف الفصل: مصفاة الغاز هي مصنع للمعالجة 
الصناعية، حيث يتم تحويل النفط الخام وتكريره إىل منتجات 
مفيدة مثل نفثا البرتول، والبنزين، ووقود الديزل، واإلسفلت، 
ووقود،  املسال،  البرتول  وغاز  والكريوسني،  التدفئة،  وزيت 

وزيت وقود الطائرة النفاثة.

اُطلب من التالميذ أن يتوّقعوا ما تشمله وظيفة هذين الرجلني • 
من مهام وأهّميّة هذه الوظيفة بالنسبة إىل املجتمع املرصّي.
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الموضوع 1-1 ص. 11-10

الترابط األُسري
األهداف

ويحرتم •  األرُسة  أفراد  يتعاون  كيف  أوّضح 
بعضهم بعًضا.

د الفرص امُلتاحة ملساعدة أفراد أرُستي.•  أحدِّ

ألفراد •  احرتامي  تُظهر  التي  السلوكيات  أمارس 
أرُستي.

المهارات الحياتية

احرتام اآلخرين• 

ابتكار األفكار• 

الِقيَم

حّب األرُسة• 

القضايا والتحديات

املواطنة• 

األدوات المطلوبة

صورة عائلية لذكرى مؤثّرة )اختياري(• 

عيلّ  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
االنتباه إىل ما قد يفعله أفراد األرُسة ملساعدة بعضهم 
وأيّها  االحرتام  يُظِهر  الترّصفات  نوع من  أّي  بعًضا. 
العكس؟ ما نوع املساعدة التي قد يحتاج إليها أفراد 

األرُسة؟

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  5.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
ل مسئولية تلبية حاجاتهم  الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحمُّ

التعلُّمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟ )املفرّسة أدناه(• 

1.  ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس عن الرتابط األرُسي.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

ز  حفِّ اآلن؟  حتّى  طبّقت  األهداف  من  أّي  اختياري: اِسأل 
التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار.

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أوّضح كيف يتعاون أفراد األُرسة ويحرتم • 

بعضهم بعًضا.

أحدِّد الفرص الُمتاحة ملساعدة أفراد أُرستي.• 

أمارس السلوكيات التي تُظهر احرتامي ألفراد • 

أُرستي.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف تميض وقتك مع أفراد أُرستك؟

لنتعلَّْم

 الحّب واالحرتام واملساعدة بني أفراد األُرسة

فهذا  كذلك،  األمر  كان  إن  وأشقائك؟  والديك  مع  تعيش  هل  معهم؟  تعيش  الذين  األشخاص  هم  من 

يعني أنّك تعيش مع أُرسة تُسّمى األُرسة النووية، وهي األُرسة التي تتكّون من األب واألم واألبناء. وهناك 

أو  العّمات  أو  األعمام  أو  الجّدات  أو  األجداد  من  األقارب،  وبعض  واألم  األب  مع  يعيشون  آخرون  أطفال 

األخوال أو الخاالت. هؤالء األفراد كّلهم يشّكلون األُرسة املمتّدة، والتي تسّمى العائلة. ولكن، أيٍّا كان أفراد 

األُرسة الذين نعيش معهم، فنحن نتشارك معهم الحّب، ونكون دائًما أقوياء مجتمعني مًعا.

 الحّب واالحرتام بني أفراد األُرسة

يسود بني أفراد األُرسة الحّب واالحرتام، علينا أن نفّكر يف سلوكنا تجاه أفراد أُرستنا. علينا أن نظهر 

احرتامنا الدائم لهم، وأن نتّرصف معهم بأدب وتوقري. يمكنك فعل ذلك من خالل استخدام عبارات مهّذبة 

ذلك  ويكون  قائًال "شكًرا"،  تعّرب  االمتنان  وعند  فضلك"  قائًال "من  تعّرب  الطلب  فعند  للموقف،  مناِسبة 

"مرحبًا"  مثل  التحية  إلقاء  عبارات  استخدام  عن  فضًال  تتلّقاها.  عندما  أو  املساعدة  إىل  تحتاج  عندما 

خطأً،  تقرتف  وعندما  تغادره.  أو  املنزل  إىل  تصل  عندما  ذلك  ويكون  اللقاء"،  للمغادرة "إىل  واالستئذان 

عليك أن تُظهر لآلخرين أنّك تراعي مشاعرهم، فيمكنك أن تتوّجه إليهم بعبارة االعتذار قائًال "أنا آسف". 

يستمع  أن  املهّم  من  لذلك،  معنّي،  موضوع  حول  األُرسة  أفراد  بني  اآلراء  تختلف  قد  األحيان،  بعض  ويف 

الجميع باهتمام إىل هذه اآلراء. الكلمات مهّمة يف إظهار االحرتام، لذلك، احرص عىل استخدام كلمات لطيفة 

عندما تتحّدث إىل أحد أفراد األُرسة.

 التعاون بني أفراد األُرسة

يستمتع أفراد األُرسة بقضاء الوقت مًعا. واألهّم من ذلك، أّن أفراد األُرسة الواحدة يتعاونون ويحرتمون 

يف  الراشدون  واألفراد  واألم  فاألب  مختلفة؛  بطرق  بعًضا  بعضهم  األُرسة  أفراد  يساعد  بعًضا.  بعضهم 

األُرسة، يوّفرون االحتياجات األساسية كالطعام، وامللبس، واملسكن، واملال. كما أنّهم يهتّمون باألُرسة من 

خالل الطهي، والتنظيف، ورشاء احتياجات املنزل. عندما تكون منزعًجا، أو حزينًا، أو غاضبًا، يشاركك 

أحد أفراد أُرستك هذه املشاعر ويخّفف عنك. وإذا واجهتك مشكلة، يساعدك أحد أفراد األُرسة يف إيجاد 

حلٍّ لها. إضافة إىل ذلك، يُعّلم أفراد األُرسة بعضهم بعًضا مهارات وِقيَم مهّمة. فاألفراد األكرب سنٍّا يعّلمون 

األفراد األصغر سنٍّا العطاء، والتعاون، وتبادل األدوار، وكيفية تقديم املساعدة لآلخرين. وكذلك، يعّلمونهم 

كيف يجتهدون يف املدرسة وكيف يكونون مهّذبني ويتحلَّون باألخالق الحسنة.

لنستكِشْف

حاِول أن تتذّكر إحدى املّرات التي ساعدك فيها أحد أفراد أُرستك. أِجب عن األسئلة.

كيف ساعدك؟•  ماذا تعّلمَت منه؟ • 

كيف أظهرَت احرتامك لهذا الفرد؟• 

َمن هذا الفرد؟• 

كيف أظهرَت شكرك لهذا الفرد؟• 

لنراِجْع

١.  كيف تظهر االحرتام ألفراد أُرستك؟ كيف سيتغرّي ذلك بعد هذا الدرس؟

٢. اُذكر بعض الطرق التي تُمّكنك من مساعدة أفراد أُرستك بشكل أكرب؟

٣. يف رأيك، ما السلوكيات التي تدّل عىل غياب االحرتام بني أفراد األُرسة؟

الموضوع ١-١ الترابط األُسري

االحرتام، والحّب، واالهتمام، كّلها مشاعر يتشاركها أفراد األُرسة، فيتحّقق بينهم الرتابط األُرسي.

١١ ١٠
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش حول الطرق 
املختلفة التي تتعاون من خاللها األرُس وتحرتم بعضها بعًضا.

الوقت: 5 دقائق

التي•  املختلفة  الطرق  عن  الدرس  هذا  يف  سنتعّلم   ُقل 
تتعاون من خاللها األرُس وتحرتم بعضها بعًضا.

صور  َجْلب  منهم  اُطلب  التالميذ،  انتباه  اختياري: لجذب 
أن  منهم  اُطلب  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  ومشاركتها  عائلية 
يقرتحوا كيف يف رأيهم تبنّي كّل من اللحظات العائلية طريقة 

تتعاون من خاللها األرُس وتحرتم بعضها بعًضا.

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك! )املفرّسة أدناه(• 

اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.  .1

ُقل سأطرح عليكم سؤااًل. لكن ال تجيبوا بل فكِّروا بصمت!  .2

3.  اِقرأ السؤال التايل بصوت عاٍل: كيف تميض وقتك مع أفراد 
أرُستك؟

املحتملة  اإلجابات  بعض  يف  بصمت  يفكرون  التالميذ  4.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  5.  بعد 
املالحظات  يمكنكما تسجيل  األفكار.  وليتشاركا  له  زميل 

باختصار!

6.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتشاركون مع زمالئهم يف الفصل.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  السؤال.  طرح  سأعيد  7.  ُقل 
لإلجابة.

مع  وقتك  تميض  كيف  مجّدًدا:  عاٍل  بصوت  السؤال  ٨.  اِقرأ 
أفراد أرُستك؟

مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  ٩.  اِخرت 

إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 

مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات 

نقيض  سويًّا.  باألعياد  وأرُستي  أنا  نحتفل  ُمحتَملة: 
نمرح  وأرُستي  أنا  سويًّا.  قيّمة  أوقاتًا  وأرُستي  أنا 

ونضحك سويًّا، إلخ.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة، وتذكُّر كّل 

ما سيتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق

أنواع األرُس املختلفة، وعن كيف تساعد •  سنقرأ اآلن عن  ُقل 
لها االحرتام. وفيما نقرأ  األرُسة وتُظِهر  املختلفة  الترّصفات 

سنتتبّع ما سنتعّلمه يف كّل مقطع.

تعّلمت •  أعرف،  أن  أوّد  أعرف،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفرّسة أدناه(

قبل القراءة

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

2.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول يف دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف«. وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت«.

4.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

األفكار  تشارك  املوضوع؟  هذا  تعرفون حول  ماذا  5.  اِسأل 
مع التالميذ واطلب منهم تسجيلها يف عمود »أعرف«.

6.  اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟

أثناء القراءة

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل املالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
األساسية. عرِّف املصطلحات غري املألوفة وأِجب عن أّي سؤال 

قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة

بعد أن ينهي التالميذ قراءة النّص، اِسأل ماذا تعّلمتم عن هذا 
لوها يف عمود »تعّلمت«. املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
املعلومة األخرى التي توّدون معرفتها؟ يف حال لم تكن اإلجابة 

يف النّص، فأين يمكنكم إيجادها؟

كيف  تحديد  يمكنكم  اآلن  ُقل  تعليمي.  هدف  أّول  إىل  أرِش 
يتعاون أفراد األرُسة ويحرتمون بعضهم بعًضا. أحسنتم!

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أوّضح كيف يتعاون أفراد األُرسة ويحرتم • 

بعضهم بعًضا.

أحدِّد الفرص الُمتاحة ملساعدة أفراد أُرستي.• 

أمارس السلوكيات التي تُظهر احرتامي ألفراد • 

أُرستي.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف تميض وقتك مع أفراد أُرستك؟

لنتعلَّْم

 الحّب واالحرتام واملساعدة بني أفراد األُرسة

فهذا  كذلك،  األمر  كان  إن  وأشقائك؟  والديك  مع  تعيش  هل  معهم؟  تعيش  الذين  األشخاص  هم  من 

يعني أنّك تعيش مع أُرسة تُسّمى األُرسة النووية، وهي األُرسة التي تتكّون من األب واألم واألبناء. وهناك 

أو  العّمات  أو  األعمام  أو  الجّدات  أو  األجداد  من  األقارب،  وبعض  واألم  األب  مع  يعيشون  آخرون  أطفال 

األخوال أو الخاالت. هؤالء األفراد كّلهم يشّكلون األُرسة املمتّدة، والتي تسّمى العائلة. ولكن، أيٍّا كان أفراد 

األُرسة الذين نعيش معهم، فنحن نتشارك معهم الحّب، ونكون دائًما أقوياء مجتمعني مًعا.

 الحّب واالحرتام بني أفراد األُرسة

يسود بني أفراد األُرسة الحّب واالحرتام، علينا أن نفّكر يف سلوكنا تجاه أفراد أُرستنا. علينا أن نظهر 

احرتامنا الدائم لهم، وأن نتّرصف معهم بأدب وتوقري. يمكنك فعل ذلك من خالل استخدام عبارات مهّذبة 

ذلك  ويكون  قائًال "شكًرا"،  تعّرب  االمتنان  وعند  فضلك"  قائًال "من  تعّرب  الطلب  فعند  للموقف،  مناِسبة 

"مرحبًا"  مثل  التحية  إلقاء  عبارات  استخدام  عن  فضًال  تتلّقاها.  عندما  أو  املساعدة  إىل  تحتاج  عندما 

خطأً،  تقرتف  وعندما  تغادره.  أو  املنزل  إىل  تصل  عندما  ذلك  ويكون  اللقاء"،  للمغادرة "إىل  واالستئذان 

عليك أن تُظهر لآلخرين أنّك تراعي مشاعرهم، فيمكنك أن تتوّجه إليهم بعبارة االعتذار قائًال "أنا آسف". 

يستمع  أن  املهّم  من  لذلك،  معنّي،  موضوع  حول  األُرسة  أفراد  بني  اآلراء  تختلف  قد  األحيان،  بعض  ويف 

الجميع باهتمام إىل هذه اآلراء. الكلمات مهّمة يف إظهار االحرتام، لذلك، احرص عىل استخدام كلمات لطيفة 

عندما تتحّدث إىل أحد أفراد األُرسة.

 التعاون بني أفراد األُرسة

يستمتع أفراد األُرسة بقضاء الوقت مًعا. واألهّم من ذلك، أّن أفراد األُرسة الواحدة يتعاونون ويحرتمون 

يف  الراشدون  واألفراد  واألم  فاألب  مختلفة؛  بطرق  بعًضا  بعضهم  األُرسة  أفراد  يساعد  بعًضا.  بعضهم 

األُرسة، يوّفرون االحتياجات األساسية كالطعام، وامللبس، واملسكن، واملال. كما أنّهم يهتّمون باألُرسة من 

خالل الطهي، والتنظيف، ورشاء احتياجات املنزل. عندما تكون منزعًجا، أو حزينًا، أو غاضبًا، يشاركك 

أحد أفراد أُرستك هذه املشاعر ويخّفف عنك. وإذا واجهتك مشكلة، يساعدك أحد أفراد األُرسة يف إيجاد 

حلٍّ لها. إضافة إىل ذلك، يُعّلم أفراد األُرسة بعضهم بعًضا مهارات وِقيَم مهّمة. فاألفراد األكرب سنٍّا يعّلمون 

األفراد األصغر سنٍّا العطاء، والتعاون، وتبادل األدوار، وكيفية تقديم املساعدة لآلخرين. وكذلك، يعّلمونهم 

كيف يجتهدون يف املدرسة وكيف يكونون مهّذبني ويتحلَّون باألخالق الحسنة.

لنستكِشْف

حاِول أن تتذّكر إحدى املّرات التي ساعدك فيها أحد أفراد أُرستك. أِجب عن األسئلة.

كيف ساعدك؟•  ماذا تعّلمَت منه؟ • 

كيف أظهرَت احرتامك لهذا الفرد؟• 

َمن هذا الفرد؟• 

كيف أظهرَت شكرك لهذا الفرد؟• 

لنراِجْع

١.  كيف تظهر االحرتام ألفراد أُرستك؟ كيف سيتغرّي ذلك بعد هذا الدرس؟

٢. اُذكر بعض الطرق التي تُمّكنك من مساعدة أفراد أُرستك بشكل أكرب؟

٣. يف رأيك، ما السلوكيات التي تدّل عىل غياب االحرتام بني أفراد األُرسة؟

الموضوع ١-١ الترابط األُسري

االحرتام، والحّب، واالهتمام، كّلها مشاعر يتشاركها أفراد األُرسة، فيتحّقق بينهم الرتابط األُرسي.

١١ ١٠

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

راجع مصطلح األرسة النووية واملمتدة مع جميع الفئات للتأّكد من إدراكها.

قيم االحرتام تحتاج إىل مواقف تمثيلية لفهم ما تتضمنه من سلوكيات.
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األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أوّضح كيف يتعاون أفراد األُرسة ويحرتم • 

بعضهم بعًضا.

أحدِّد الفرص الُمتاحة ملساعدة أفراد أُرستي.• 

أمارس السلوكيات التي تُظهر احرتامي ألفراد • 

أُرستي.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف تميض وقتك مع أفراد أُرستك؟

لنتعلَّْم

 الحّب واالحرتام واملساعدة بني أفراد األُرسة

فهذا  كذلك،  األمر  كان  إن  وأشقائك؟  والديك  مع  تعيش  هل  معهم؟  تعيش  الذين  األشخاص  هم  من 

يعني أنّك تعيش مع أُرسة تُسّمى األُرسة النووية، وهي األُرسة التي تتكّون من األب واألم واألبناء. وهناك 

أو  العّمات  أو  األعمام  أو  الجّدات  أو  األجداد  من  األقارب،  وبعض  واألم  األب  مع  يعيشون  آخرون  أطفال 

األخوال أو الخاالت. هؤالء األفراد كّلهم يشّكلون األُرسة املمتّدة، والتي تسّمى العائلة. ولكن، أيٍّا كان أفراد 

األُرسة الذين نعيش معهم، فنحن نتشارك معهم الحّب، ونكون دائًما أقوياء مجتمعني مًعا.

 الحّب واالحرتام بني أفراد األُرسة

يسود بني أفراد األُرسة الحّب واالحرتام، علينا أن نفّكر يف سلوكنا تجاه أفراد أُرستنا. علينا أن نظهر 

احرتامنا الدائم لهم، وأن نتّرصف معهم بأدب وتوقري. يمكنك فعل ذلك من خالل استخدام عبارات مهّذبة 

ذلك  ويكون  قائًال "شكًرا"،  تعّرب  االمتنان  وعند  فضلك"  قائًال "من  تعّرب  الطلب  فعند  للموقف،  مناِسبة 

"مرحبًا"  مثل  التحية  إلقاء  عبارات  استخدام  عن  فضًال  تتلّقاها.  عندما  أو  املساعدة  إىل  تحتاج  عندما 

خطأً،  تقرتف  وعندما  تغادره.  أو  املنزل  إىل  تصل  عندما  ذلك  ويكون  اللقاء"،  للمغادرة "إىل  واالستئذان 

عليك أن تُظهر لآلخرين أنّك تراعي مشاعرهم، فيمكنك أن تتوّجه إليهم بعبارة االعتذار قائًال "أنا آسف". 

يستمع  أن  املهّم  من  لذلك،  معنّي،  موضوع  حول  األُرسة  أفراد  بني  اآلراء  تختلف  قد  األحيان،  بعض  ويف 

الجميع باهتمام إىل هذه اآلراء. الكلمات مهّمة يف إظهار االحرتام، لذلك، احرص عىل استخدام كلمات لطيفة 

عندما تتحّدث إىل أحد أفراد األُرسة.

 التعاون بني أفراد األُرسة

يستمتع أفراد األُرسة بقضاء الوقت مًعا. واألهّم من ذلك، أّن أفراد األُرسة الواحدة يتعاونون ويحرتمون 

يف  الراشدون  واألفراد  واألم  فاألب  مختلفة؛  بطرق  بعًضا  بعضهم  األُرسة  أفراد  يساعد  بعًضا.  بعضهم 

األُرسة، يوّفرون االحتياجات األساسية كالطعام، وامللبس، واملسكن، واملال. كما أنّهم يهتّمون باألُرسة من 

خالل الطهي، والتنظيف، ورشاء احتياجات املنزل. عندما تكون منزعًجا، أو حزينًا، أو غاضبًا، يشاركك 

أحد أفراد أُرستك هذه املشاعر ويخّفف عنك. وإذا واجهتك مشكلة، يساعدك أحد أفراد األُرسة يف إيجاد 

حلٍّ لها. إضافة إىل ذلك، يُعّلم أفراد األُرسة بعضهم بعًضا مهارات وِقيَم مهّمة. فاألفراد األكرب سنٍّا يعّلمون 

األفراد األصغر سنٍّا العطاء، والتعاون، وتبادل األدوار، وكيفية تقديم املساعدة لآلخرين. وكذلك، يعّلمونهم 

كيف يجتهدون يف املدرسة وكيف يكونون مهّذبني ويتحلَّون باألخالق الحسنة.

لنستكِشْف

حاِول أن تتذّكر إحدى املّرات التي ساعدك فيها أحد أفراد أُرستك. أِجب عن األسئلة.

كيف ساعدك؟•  ماذا تعّلمَت منه؟ • 

كيف أظهرَت احرتامك لهذا الفرد؟• 

َمن هذا الفرد؟• 

كيف أظهرَت شكرك لهذا الفرد؟• 

لنراِجْع

١.  كيف تظهر االحرتام ألفراد أُرستك؟ كيف سيتغرّي ذلك بعد هذا الدرس؟

٢. اُذكر بعض الطرق التي تُمّكنك من مساعدة أفراد أُرستك بشكل أكرب؟

٣. يف رأيك، ما السلوكيات التي تدّل عىل غياب االحرتام بني أفراد األُرسة؟

الموضوع ١-١ الترابط األُسري

االحرتام، والحّب، واالهتمام، كّلها مشاعر يتشاركها أفراد األُرسة، فيتحّقق بينهم الرتابط األُرسي.

١١ ١٠

ُكن أنت الخبير!

أوالدهم  مع  والجّدة  الجّد  يعيش  بحيث  متقارب،  عائيل  رابط  ولديهم  متزّوجون،   )%63,5( الراشدين  السّكان  غالبية  مرص،  يف 
وأحفادهم يف املنزل نفسه، ويشّكل األطفال واملراهقون 40% فقط من عدد السّكان.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: احرتام اآلخرين؛ ابتكار األفكار

اِسأل أفراد أرُستك عن الترّصفات التي يف رأيهم تُظِهر االحرتام 
وتحتّل مكانة مهّمة يف العالقة بني أفراد األرُسة.

نصيحة تعليمية
لتحفيز النقاشات، من الجيّد تسجيل جمل ناقصة عىل السبّورة 
أو عرضها يف الفصل، ما يمنح التالميذ شيئًا يستندون إليه للبدء 

بالكالم عندما يريدون مشاركة أفكارهم.



٤٥

لنستكِشْف
ما  تطبيق  كيفيّة  مناقشة  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

اكتسبوه من النّص عىل تجربتهم الخاّصة.

الوقت: 5 دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنفّكر اآلن يف كيفية تطبيق ما قرأناه يف • 
مواقف من حياتنا اليومية.

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث )املفرّسة أدناه(• 

اإلرشادات  بقراءة  »لنستكِشْف«  فقرة  موضوع  1.  قدِّم 
واألسئلة بصوت عاٍل.

زمالئه  أحد  جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجِلس  2.  ُقل 
اِقرآ كّل سؤال بصوت عاٍل وفكِّرا فيه بصمت  يف الفصل. 

لبضع لحظات. ثّم استديرا وتناقشا حول إجاباتكما.

3.  يناِقش التالميذ األسئلة ضمن مجموعات ثنائية.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  4.  تجوَّ
يف  معيّنة  نقاط  إىل  ههم  وجِّ إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة 

النّص تدعم أفكارهم.

5.  اِستدِع التالميذ لإلجابة عن األسئلة الخمسة. 

اختياري: اُكتب بدايات جمل لكّل سؤال عىل السبّورة لتساعد 
اُطلب  إجاباتهم.  يف  املوضوع  عن  الخروج  عدم  عىل  التالميذ 

منهم قراءة بدايات الجمل أثناء اإلجابة.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم ليتأّكدوا من فهمهم أفكار 

الدرس الرئيسة.

الوقت: دقيقتان

اِتِّبع خطوات روتني: أكِمل عملك يف املنزل• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
إىل  معهم  يأخذونها  ثّم  الفصل،  يف  إجاباتهم  سيعطون 

املنزل ليتشاركوها مع أفراد أرُسهم.

ثّم  الفصل،  يف  األسئلة  هذه  عن  إجابات  ستحرّضون  2.  ُقل 
أفراد  أحد  مع  لتتشاركوها  منازلكم  إىل  معكم  تأخذونها 
أرُسكم، ألنّه ال يوجد أحد قادر عىل تقييم مدى احرتامكم 

أرُسكم أكثر من أحد أفرادها!

٤٥



٤٦

ذ نفِّ

دعهم يؤّلفون أغنية، إّما بمفردهم أو ضمن مجموعاتهم.  .6

7.  اختياري: اُطلب من التالميذ مشاركة كلمات أغانيهم مع 
زمالئهم يف الفصل.

الموضوع 1-٢ ص. 13-12

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية: ابتكار األفكار

املحور ضمن  التالميذ يف موضوع  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
يف  ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم 

تجربتهم.

الوقت: 15 دقيقة

ذكِّر التالميذ بسؤال فقرة »لنتفاَعْل مًعا«: كيف • 
تميض وقتك مع أفراد أرُستك؟

نقوم •  التي  األمور  من  الكثري  عن  تحّدثنا  ُقل 
تقوم  واحد  أمر  عىل  اآلن  أرُسنا. سنرّكز  مع  بها 
االحتفال  بعض:  مع  بعضها  األرُس  معظم  به 
الذي   ،12 الصفحة  يف  النّص  سأقرأ  باألعياد. 
يصف ما تفعله معظم األرُس لالحتفال بعيد شّم 

النسيم. اِقرأوا معي بصمت.

اِقرأ النّص يف الصفحة 12 بصوت عاٍل.• 

لالحتفال •  أرُسنا  مع  نفعله  بما  اآلن  سنفكِّر  ُقل 
رأس  عيد  امليالد،  أعياد  أخرى:  أعياد  بأربعة 

السنة، نجاح أحد أفراد األرُسة، عيد األّم.

ذ )املفرّسة •  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ
أدناه(

فكِّر

1.  َضع التالميذ ضمن مجموعات صغرية ودعهم 
يتشاركون األفكار.

إكمال  منهم  اُطلب  نقاشهم،  ينهون  2.  عندما 
مخطَّط املعرفة.

إجاباتهم  مشاركة  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 
مع زمالئهم يف الفصل.

خطِّط

االحتفالية،  تقاليدنا  تشاركنا  وقد  اآلن  3.  ُقل 
جديدة  أغنية  بنا:  ا  خاصًّ احتفااًل  سنبتكر 
أّواًل،  لكن  ما.  احتفال  يف  إنشادها  يف  ترغبون 
سأقرأ النّص يف أعىل الصفحة 13. اِقرأوا معي 

بصمت.

اِقرأ النّص يف الصفحة 13 بصوت عاٍل.  .4

يف  الواردة  األسئلة  عن  يجيبون  التالميذ  5.  دَع 
الصفحة 13 ضمن مجموعاتهم.

الموضوع ١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

االحتفاالت هي أوقات يستمتع خاللها أفراد األُرسة بتمضية الوقت مًعا وإظهار حبّهم واحرتامهم لبعضهم 

البعض. فعىل سبيل املثال، عيد شّم النسيم، وهو العيد الذي يُحتفل خالله بقدوم الربيع. فخالل هذا 

العيد، يجتمع أفراد األُرسة يف الحدائق أو عىل ضّفتي نهر النيل للتنّزه. ويف هذا االحتفال، يمكنك أن تلوِّن 

البيض وتكتب عليه األمنيات ألُرستك. ويمكنك أن تساعد يف تحضري األطعمة التقليدية مثل أنواع معيّنة 

من السمك والبصل والبيض، احتفاًال بهذا اليوم املميّز. ويف مثل هذه األيام املميّزة، يمكنك أن تُخرب أفراد 

أُرستك بمدى حبّك لهم، وأن تشكرهم عىل االستمتاع بهذا اليوم وجعله يوًما فريًدا.

اِعمل ضمن مجموعة، وتحّدث مع زمالئك عّما يفعله عادة أفراد أُرستك خالل كلٍّ من االحتفاالت 

األربعة التالية، للتعبري عن حبّهم واحرتامهم بعضهم لبعض. اُكتب أفكارك يف األُطر التالية.

٢. عيد رأس السنة١. أعياد امليالد

٤. عيد األم٣. االحتفال بنجاح أحد أفراد األُرسة

نغنّي  أن  يمكننا  املوسيقى،  إىل  نستمع  فعندما  االحتفاالت.  من  العديد  من  ا  مهمٍّ جزًءا  املوسيقى  تُعّد 

ونستمتع. ويشّكل الغناء جزًءا من العديد من االحتفاالت أيًضا. فعندما يغنّي أفراد األُرسة مًعا يف بعض 

االحتفاالت، تعّم األجواء مشاعر الفرح واملحبّة واأللفة.

اآلن، ستؤّلف كلمات أغنية لغنائها يف أحد االحتفاالت. قبل أن تبدأ بكتابة كلمات األغنية، عليك أن 

تفّكر يف موضوع أغنيتك. اِعمل ضمن مجموعة، واستعن مع زمالئك باألسئلة التالية، ملساعدتكم 

عىل التفكري يف موضوع األغنية.

ما االحتفال األُرسي الذي ستغنّي فيه هذه األغنية؟

ما عنوان أغنيتك؟

ما الذي توّد أن تقوله ألفراد أُرستك؟

ما الكلمات التي تريد استخدامها يف أغنيتك؟

ما اللحن املألوف الذي تريد استخدامه؟ يمكنك أيًضا تأليف لحن خاص بك.

بعد أن عرفَت ما الذي تريد قوله يف أغنيتك، اكتب األغنية فيما ييل، ثّم ُقم بغنائها أمام زمالئك يف الفصل، 

وأمام أفراد أُرستك.

لنراِجْع

١. ما الجانب األسهل الذي وجدتَه عند كتابة األغنية، وما الجانب األصعب؟ وملاذا؟

٢. لو كان عليك أن تكتب أغنية حول إظهار احرتامك ألفراد أُرستك، فماذا تقول لهم؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

١٣ ١٢١٣ ١٢



٤٧

الموضوع ١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

االحتفاالت هي أوقات يستمتع خاللها أفراد األُرسة بتمضية الوقت مًعا وإظهار حبّهم واحرتامهم لبعضهم 

البعض. فعىل سبيل املثال، عيد شّم النسيم، وهو العيد الذي يُحتفل خالله بقدوم الربيع. فخالل هذا 

العيد، يجتمع أفراد األُرسة يف الحدائق أو عىل ضّفتي نهر النيل للتنّزه. ويف هذا االحتفال، يمكنك أن تلوِّن 

البيض وتكتب عليه األمنيات ألُرستك. ويمكنك أن تساعد يف تحضري األطعمة التقليدية مثل أنواع معيّنة 

من السمك والبصل والبيض، احتفاًال بهذا اليوم املميّز. ويف مثل هذه األيام املميّزة، يمكنك أن تُخرب أفراد 

أُرستك بمدى حبّك لهم، وأن تشكرهم عىل االستمتاع بهذا اليوم وجعله يوًما فريًدا.

اِعمل ضمن مجموعة، وتحّدث مع زمالئك عّما يفعله عادة أفراد أُرستك خالل كلٍّ من االحتفاالت 

األربعة التالية، للتعبري عن حبّهم واحرتامهم بعضهم لبعض. اُكتب أفكارك يف األُطر التالية.

٢. عيد رأس السنة١. أعياد امليالد

٤. عيد األم٣. االحتفال بنجاح أحد أفراد األُرسة

نغنّي  أن  يمكننا  املوسيقى،  إىل  نستمع  فعندما  االحتفاالت.  من  العديد  من  ا  مهمٍّ جزًءا  املوسيقى  تُعّد 

ونستمتع. ويشّكل الغناء جزًءا من العديد من االحتفاالت أيًضا. فعندما يغنّي أفراد األُرسة مًعا يف بعض 

االحتفاالت، تعّم األجواء مشاعر الفرح واملحبّة واأللفة.

اآلن، ستؤّلف كلمات أغنية لغنائها يف أحد االحتفاالت. قبل أن تبدأ بكتابة كلمات األغنية، عليك أن 

تفّكر يف موضوع أغنيتك. اِعمل ضمن مجموعة، واستعن مع زمالئك باألسئلة التالية، ملساعدتكم 

عىل التفكري يف موضوع األغنية.

ما االحتفال األُرسي الذي ستغنّي فيه هذه األغنية؟

ما عنوان أغنيتك؟

ما الذي توّد أن تقوله ألفراد أُرستك؟

ما الكلمات التي تريد استخدامها يف أغنيتك؟

ما اللحن املألوف الذي تريد استخدامه؟ يمكنك أيًضا تأليف لحن خاص بك.

بعد أن عرفَت ما الذي تريد قوله يف أغنيتك، اكتب األغنية فيما ييل، ثّم ُقم بغنائها أمام زمالئك يف الفصل، 

وأمام أفراد أُرستك.

لنراِجْع

١. ما الجانب األسهل الذي وجدتَه عند كتابة األغنية، وما الجانب األصعب؟ وملاذا؟

٢. لو كان عليك أن تكتب أغنية حول إظهار احرتامك ألفراد أُرستك، فماذا تقول لهم؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

١٣ ١٢١٣ ١٢

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
ا،  لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ
أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود أكرب. 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

وعًدا.  اُكتبوا  الذاتي،  التقييم  إنهائكم  بعد  3.  ُقل 
أَكِملوا الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

4.  بعد مراجعتك إجابات التالميذ، اُطلب من الذين 
وضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث )بحاجة إىل 
مجهود أكرب( أن يراجعوا النّص أو أن يتحّدثوا 

يف املوضوع مع زمالئهم املتمّكنني من فهمه.

حثّهم  التالميذ،  إجابات  مراجعتك  اختياري: بعد 
السبّورة،  واكتبها عىل  األفكار،  إعطائك بعض  عىل 
سأعتذر  وشكًرا،  أرجوك  قول  من  سأكثر  مثاًل: 
أعصابي  عىل  السيطرة  سأحاول  أخطئ،  عندما 

عندما يحتدم النقاش.

أِشد باحرتام التالميذ لآلخرين.  .5

أنشطة التوّسع
اإلنرتنت  شبكة  عىل  البحث  يف  التالميذ  1.  ساِعد 
وعاداتها  املرصية،  األرُسة  ديموغرافية  عن 
وتقاليدها. دعهم يطلبون املساعدة من فرد من 
تحت  املدرسة  يف  البحث  ينجزوا  أن  أو  األرُسة 

إرشاف املعّلم.

2.  اُطلب من التالميذ أن يجمعوا بعض التذكارات 
التي تمثّل أرُسهم أو تُظِهر األوقات املهّمة التي 

قضوها مع أرُسهم.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

تغرّيون •  قد  وكيف  أغنية،  تأليف  عملية  يف  ستفّكرون  ُقل 
سوف  ألرُسكم.  االحرتام  إظهار  موضوع  مع  ليتناسب  ذلك 
إىل  معكم  وتحرضونها  املنزل  يف  األسئلة  هذه  عن  تجيبون 

الفصل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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األدوار والمسئوليات في األُسرة
األهداف

أُحّدد دوري ومسئوليتي يف األرُسة.• 

أرشح كيف تحمي الدولة حقوق األطفال.• 

أعرّب عن حبّي ألفراد أرُستي بشكل إبداعي.• 

المهارات الحياتية

فهم أدوار األفراد• 

تحويل فكرة مبدعة إىل منتج أو خدمة• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

القضايا والتحديات

حقوق وواجبات• 

األدوات المطلوبة

للمخطَّط •  تأشري  وقلم  ورقة  أو  ملصقات  لوح 
الزمني.

أقالم •  ملّونة،  أوراق  ورقة،  أو  ملصقات  لوح 
تأشري، أقالم، مقّصات، ماّدة الصقة، مواّد أخرى 

لتزيني بطاقات املعايدة.

عيلّ االنتباه إىل ما تفعله الدولة لحماية األطفال. عيلّ 
التعبري  بواسطتها  يمكنني  مبدعة  طرق  إىل  االنتباه 

عن حبّي ألرُستي.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  5.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟ )املفرّسة أدناه(• 

يف  واملسئوليات  األدوار  عن  الدرس  هذا  يف  سنتعّلم  1.  ُقل 
األرُسة.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

ز  حفِّ اآلن؟  حتّى  طبّقت  األهداف  من  أيًّا  اختياري: اِسأل 
التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار.

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

عيلّ  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
األرُسة.  ضمن  ومسئوليته  فرد  كّل  دور  إىل  االنتباه 

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أُحّدد دوري ومسئوليتي يف األُرسة.• 

أرشح كيف تحمي الدولة حقوق األطفال.• 

أعّرب عن حبّي ألفراد أُرستي بشكل إبداعي.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما أوجه التشابه بينك وبني أفراد أُرستك يف األدوار واملسئوليات؟ وما أوجه االختالف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٢-١ األدوار والمسئوليات في األُسرة

يكرب  املثال،  سبيل  فعىل  أيًضا.  أدوارهم  تتغرّي  وقد  مسئولياتهم،  تتغرّي  السّن،  يف  األُرسة  أفراد  تقّدم  ومع 

األبناء ليصبحوا آباًء، ويكرب اآلباء ليصبحوا أجداًدا، ومع تغرّي األدوار تتغرّي املسئوليات. ربما يكون أحد 

واملالبس  الجيّد  بالطعام  األُرسة  لتزويد  طويلة  لساعات  ويعمل  معّلًما  أو  نّجاًرا  الجدَّين  أحد  أو  الوالَدين 

الجميلة واملنزل املريح. إنّه يعمل بجّد من أجل راحة أُرسته وسعادتها. 

وكذلك، تقع مسئوليات عىل عاتق أفراد األُرسة األصغر سنٍّا. فمن مسئولياتك أنَت، أن تساعد يف أعمال 

املنزل وتُحِسن التّرصف. عليك اتّباع القواعد، واحرتام اآلخرين، والتّرصف بلطف. إضافة إىل ذلك، من املهّم 

أن تكون تلميذًا مجتهًدا أيًضا، وأن تنتبه إىل دروسك وأن تذاكر بجّد.

يف بعض األحيان، تتغرّي مسئوليات أفراد األُرسة بحسب الظروف التي يصادفونها. ففي حال مرض 

أحد األبَوين أو دخوله املستشفى، يجب عىل األفراد األكرب سنٍّا يف األُرسة القيام بأعمال مختلفة كي يحافظوا 

عىل الرتابط األُرسي. قد يضطّر أحدهم إىل اصطحاب األوالد إىل املدرسة، يف حني لم يعتد القيام بذلك من 

قبل، أو أن يقوم باألعمال املنزلية، أو يعتني بأفراد األُرسة الصغار يف السّن. 

بني  من  مرص  وكانت  أيًضا.  بحقوق  يتمتّعون  فهم  األطفال،  بها  يلتزم  التي  املسئوليات  عن  فضًال 

الدول األوىل التي وافقت عىل اتّفاقية حقوق الطفل يف عام ١٩٩٠. تحمي هذه االتّفاقية حقوق األطفال 

وتوّضحها. فتنّص اتّفاقية حقوق الطفل عىل أّن األطفال دون سّن الـ ١٨ عاًما، يجب أن يعيشوا يف بيئة 

أُرسية. وكذلك، تنّص االتّفاقية عىل أّن لكلٍّ من األوالد والبنات، الحّق يف التعلُّم، والحّرية يف ممارسة األلعاب 

واألنشطة الرتفيهية واألنشطة االجتماعية. كما أّن لألطفال الحّق يف الحصول عىل التغذية املناِسبة والرعاية 

الصحية الجيّدة، ويجب حمايتهم من العنف وسوء املعاملة.

وبذلك، ومن خالل األدوار التي تقوم بها كفرد يف األُرسة، ومن خالل املسئوليات التي تتحّملها ومعرفتك 

بالحقوق التي يكفلها لك القانون، ستتعّلم مهارات حياتية من خالل املسئوليات واألدوار التي تقوم بها 

بصفتك فرًدا من أفراد األُرسة. وحقوقك تضمنها القوانني، وتلتزم بها أُرستك ودولتك. بهذه الطريقة، ينمو 

األطفال ليصبحوا بالغني، يتمتّعون بحياة سعيدة وصّحة جيّدة.

لنستكِشْف

األُرسة  يف  كفرد  بها  تقوم  التي  واملسئوليات  األدوار  تغرّيت  كيف  زمالءك  وناِقش  مجموعة،  ضمن  اِعمل 

تلك  مع  صنعته  الذي  الزمني  املخّطط  قاِرن  املناقشة،  بعد  زمنيٍّا.  مخّطًطا  اِصنَع  السّن.  يف  تقّدمك  مع 

املخّططات الزمنية التي صنعها زمالؤك يف املجموعة.

لنراِجْع

١.  يف رأيك، ما مسئوليتك الكربى بصفتك طفًال يف أُرسة؟

٢. ملاذا يُعّد أمًرا جيًّدا موافقة مرص عىل اتّفاقية حقوق الطفل؟ 

٣.  كيف سيكون رّد فعلك، يف فقرة لنستكِشْف، إذا اختلفت إجابات زميلك عن إجاباتك؟ هل سيكون 

إيجابيٍّا أم سلبيٍّا؟ ماذا يمكنك أن تحّسن يف املّرة املقبلة؟

ما األدوار واملسئوليات التي تقوم بها يف أُرستك؟ 

يتمتّع كّل فرد من أفراد أُرستك بدور خاّص أو أكثر. فأنَت مثًال قد تكون ابنًا، وأنِت قد تكونني ابنة، 

وربما تكون أًخا أيًضا وتكونني أختًا. كّل دور من هذه األدوار يفرض علينا مسئوليات محّددة.

١٥ ١٤
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش حول الطرق 
املختلفة التي تتعاون من خاللها األرُس وتحرتم بعضها بعًضا.

الوقت: 5 دقائق

ُقل فلنبدأ بالتفكري يف كيفية تشابه دورنا وأدوار أفراد األرُسة • 
اآلخرين، ويف كيفية اختالفها.

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك! )املفرّسة أدناه(• 

1.  اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.
فكِّروا  بل  تجيبوا!  ال  لكن  سؤاَلني.  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 

بصمت!
3.  اِقرأ السؤالني التاليني بصوت عاٍل: ما أوجه التشابه بينك 
أوجه  وما  واملسئوليات؟  األدوار  يف  أرُستك  أفراد  وبني 

االختالف؟
4.  ُقل لإلجابة عن هذه األسئلة، يفيدكم أن تسّجلوا أدواركم 
تناقشنا  فيما  ففكِّروا  محتارين،  كنتم  إذا  أرُسكم.  ضمن 
أفراد  بأدوار  أدواركم  قارنوا  ثّم  السابق.  الدرس  حوله يف 

أرُسكم اآلخرين.
امُلحتَملة.  التالميذ يفكرون بصمت يف بعض اإلجابات  5.  دَع 

يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.
جنب  إىل  جنبًا  فيكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  6.  بعد 
أحد زمالئه يف الفصل وليتشاركا األفكار. يمكنكما تسجيل 

املالحظات باختصار!
مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  7.  تأكَّْد 

الفصل.
طرح السؤاَلني مجّدًدا. لكن هذه املّرة، ارفعوا  سأعيد  ٨.  ُقل 

أيديكم لإلجابة.
بينك  التشابه  السؤاَلني بصوت عاٍل مجّدًدا: ما أوجه  ٩.  اِقرأ 
أوجه  وما  واملسئوليات؟  األدوار  يف  أرُستك  أفراد  وبني 

االختالف؟
مع  أفكارهم  ملشاركة  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  10.  اِخرت 
لكن  إىل مالحظاتهم  الرجوع  الفصل. يمكنهم  زمالئهم يف 
ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات ُمحتَملة: دوري 
يشبه دور أّمي أو أبي ألنّني أساعدهما ببعض املهاّم 
نتعاون عىل  إنّنا  أدوارنا متشابهة من حيث  املنزلية. 
إبقاء أمور املنزل تجري عىل ما يرام. يختلف دوري عن 
دور أّمي أو أبي ألنّني ال أعمل خارج املنزل وال أتسّوق.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة، وتذكُّر كّل 

ما سيتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق

ُقل سنقرأ اآلن عن األدوار املختلفة ألفراد األرُسة، وكيف قد • 
تختلف هذه األدوار ألسباب متعّددة. وفيما نقرأ سنتتبّع ما 

سنتعّلمه يف كّل مقطع.

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت• 

قبل القراءة

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

2.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول عىل دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف«. وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت«.

4.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

األفكار  تشارك  املوضوع؟  هذا  تعرفون حول  ماذا  5.  اِسأل 
مع التالميذ واطلب منهم تسجيلها يف عمود »أعرف«.

6.  اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟

أثناء القراءة

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل املالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
املألوفة، وأِجب  املصطلحات غري  دفاترهم. عرِّف  األساسية يف 

عن أّي سؤال قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة

تعّلمتم  ماذا  اِسأل  النّص،  من  التالميذ  ينتهي  أن  1.  بعد 
عمود  يف  لوها  وسجِّ األفكار  تشاركوا  املوضوع؟  هذا  عن 

»تعّلمت«.

اختياري: دَع التالميذ يراجعون عمود »أوّد أن أعرف«. اِسأل 
تكن  لم  حال  يف  معرفتها؟  توّدون  التي  األخرى  املعلومة  ما 

اإلجابة يف النّص، فأين يمكنك إيجادها؟

2.  أرِش إىل أّول هدف تعليمي. ُقل اآلن يمكنكم تحديد األدوار 
املختلفة ألفراد األرُسة. أحسنتم!

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أُحّدد دوري ومسئوليتي يف األُرسة.• 

أرشح كيف تحمي الدولة حقوق األطفال.• 

أعّرب عن حبّي ألفراد أُرستي بشكل إبداعي.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما أوجه التشابه بينك وبني أفراد أُرستك يف األدوار واملسئوليات؟ وما أوجه االختالف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٢-١ األدوار والمسئوليات في األُسرة

يكرب  املثال،  سبيل  فعىل  أيًضا.  أدوارهم  تتغرّي  وقد  مسئولياتهم،  تتغرّي  السّن،  يف  األُرسة  أفراد  تقّدم  ومع 

األبناء ليصبحوا آباًء، ويكرب اآلباء ليصبحوا أجداًدا، ومع تغرّي األدوار تتغرّي املسئوليات. ربما يكون أحد 

واملالبس  الجيّد  بالطعام  األُرسة  لتزويد  طويلة  لساعات  ويعمل  معّلًما  أو  نّجاًرا  الجدَّين  أحد  أو  الوالَدين 

الجميلة واملنزل املريح. إنّه يعمل بجّد من أجل راحة أُرسته وسعادتها. 

وكذلك، تقع مسئوليات عىل عاتق أفراد األُرسة األصغر سنٍّا. فمن مسئولياتك أنَت، أن تساعد يف أعمال 

املنزل وتُحِسن التّرصف. عليك اتّباع القواعد، واحرتام اآلخرين، والتّرصف بلطف. إضافة إىل ذلك، من املهّم 

أن تكون تلميذًا مجتهًدا أيًضا، وأن تنتبه إىل دروسك وأن تذاكر بجّد.

يف بعض األحيان، تتغرّي مسئوليات أفراد األُرسة بحسب الظروف التي يصادفونها. ففي حال مرض 

أحد األبَوين أو دخوله املستشفى، يجب عىل األفراد األكرب سنٍّا يف األُرسة القيام بأعمال مختلفة كي يحافظوا 

عىل الرتابط األُرسي. قد يضطّر أحدهم إىل اصطحاب األوالد إىل املدرسة، يف حني لم يعتد القيام بذلك من 

قبل، أو أن يقوم باألعمال املنزلية، أو يعتني بأفراد األُرسة الصغار يف السّن. 

بني  من  مرص  وكانت  أيًضا.  بحقوق  يتمتّعون  فهم  األطفال،  بها  يلتزم  التي  املسئوليات  عن  فضًال 

الدول األوىل التي وافقت عىل اتّفاقية حقوق الطفل يف عام ١٩٩٠. تحمي هذه االتّفاقية حقوق األطفال 

وتوّضحها. فتنّص اتّفاقية حقوق الطفل عىل أّن األطفال دون سّن الـ ١٨ عاًما، يجب أن يعيشوا يف بيئة 

أُرسية. وكذلك، تنّص االتّفاقية عىل أّن لكلٍّ من األوالد والبنات، الحّق يف التعلُّم، والحّرية يف ممارسة األلعاب 

واألنشطة الرتفيهية واألنشطة االجتماعية. كما أّن لألطفال الحّق يف الحصول عىل التغذية املناِسبة والرعاية 

الصحية الجيّدة، ويجب حمايتهم من العنف وسوء املعاملة.

وبذلك، ومن خالل األدوار التي تقوم بها كفرد يف األُرسة، ومن خالل املسئوليات التي تتحّملها ومعرفتك 

بالحقوق التي يكفلها لك القانون، ستتعّلم مهارات حياتية من خالل املسئوليات واألدوار التي تقوم بها 

بصفتك فرًدا من أفراد األُرسة. وحقوقك تضمنها القوانني، وتلتزم بها أُرستك ودولتك. بهذه الطريقة، ينمو 

األطفال ليصبحوا بالغني، يتمتّعون بحياة سعيدة وصّحة جيّدة.

لنستكِشْف

األُرسة  يف  كفرد  بها  تقوم  التي  واملسئوليات  األدوار  تغرّيت  كيف  زمالءك  وناِقش  مجموعة،  ضمن  اِعمل 

تلك  مع  صنعته  الذي  الزمني  املخّطط  قاِرن  املناقشة،  بعد  زمنيٍّا.  مخّطًطا  اِصنَع  السّن.  يف  تقّدمك  مع 

املخّططات الزمنية التي صنعها زمالؤك يف املجموعة.

لنراِجْع

١.  يف رأيك، ما مسئوليتك الكربى بصفتك طفًال يف أُرسة؟

٢. ملاذا يُعّد أمًرا جيًّدا موافقة مرص عىل اتّفاقية حقوق الطفل؟ 

٣.  كيف سيكون رّد فعلك، يف فقرة لنستكِشْف، إذا اختلفت إجابات زميلك عن إجاباتك؟ هل سيكون 

إيجابيٍّا أم سلبيٍّا؟ ماذا يمكنك أن تحّسن يف املّرة املقبلة؟

ما األدوار واملسئوليات التي تقوم بها يف أُرستك؟ 

يتمتّع كّل فرد من أفراد أُرستك بدور خاّص أو أكثر. فأنَت مثًال قد تكون ابنًا، وأنِت قد تكونني ابنة، 

وربما تكون أًخا أيًضا وتكونني أختًا. كّل دور من هذه األدوار يفرض علينا مسئوليات محّددة.

١٥ ١٤

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

مفهوم األرسة يتم أداؤه تمثيليًّا، ويكلف فئات الدمج بأدوار يف حدود قدراتهم الحسية والذهنية.
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األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أُحّدد دوري ومسئوليتي يف األُرسة.• 

أرشح كيف تحمي الدولة حقوق األطفال.• 

أعّرب عن حبّي ألفراد أُرستي بشكل إبداعي.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما أوجه التشابه بينك وبني أفراد أُرستك يف األدوار واملسئوليات؟ وما أوجه االختالف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٢-١ األدوار والمسئوليات في األُسرة

يكرب  املثال،  سبيل  فعىل  أيًضا.  أدوارهم  تتغرّي  وقد  مسئولياتهم،  تتغرّي  السّن،  يف  األُرسة  أفراد  تقّدم  ومع 

األبناء ليصبحوا آباًء، ويكرب اآلباء ليصبحوا أجداًدا، ومع تغرّي األدوار تتغرّي املسئوليات. ربما يكون أحد 

واملالبس  الجيّد  بالطعام  األُرسة  لتزويد  طويلة  لساعات  ويعمل  معّلًما  أو  نّجاًرا  الجدَّين  أحد  أو  الوالَدين 

الجميلة واملنزل املريح. إنّه يعمل بجّد من أجل راحة أُرسته وسعادتها. 

وكذلك، تقع مسئوليات عىل عاتق أفراد األُرسة األصغر سنٍّا. فمن مسئولياتك أنَت، أن تساعد يف أعمال 

املنزل وتُحِسن التّرصف. عليك اتّباع القواعد، واحرتام اآلخرين، والتّرصف بلطف. إضافة إىل ذلك، من املهّم 

أن تكون تلميذًا مجتهًدا أيًضا، وأن تنتبه إىل دروسك وأن تذاكر بجّد.

يف بعض األحيان، تتغرّي مسئوليات أفراد األُرسة بحسب الظروف التي يصادفونها. ففي حال مرض 

أحد األبَوين أو دخوله املستشفى، يجب عىل األفراد األكرب سنٍّا يف األُرسة القيام بأعمال مختلفة كي يحافظوا 

عىل الرتابط األُرسي. قد يضطّر أحدهم إىل اصطحاب األوالد إىل املدرسة، يف حني لم يعتد القيام بذلك من 

قبل، أو أن يقوم باألعمال املنزلية، أو يعتني بأفراد األُرسة الصغار يف السّن. 

بني  من  مرص  وكانت  أيًضا.  بحقوق  يتمتّعون  فهم  األطفال،  بها  يلتزم  التي  املسئوليات  عن  فضًال 

الدول األوىل التي وافقت عىل اتّفاقية حقوق الطفل يف عام ١٩٩٠. تحمي هذه االتّفاقية حقوق األطفال 

وتوّضحها. فتنّص اتّفاقية حقوق الطفل عىل أّن األطفال دون سّن الـ ١٨ عاًما، يجب أن يعيشوا يف بيئة 

أُرسية. وكذلك، تنّص االتّفاقية عىل أّن لكلٍّ من األوالد والبنات، الحّق يف التعلُّم، والحّرية يف ممارسة األلعاب 

واألنشطة الرتفيهية واألنشطة االجتماعية. كما أّن لألطفال الحّق يف الحصول عىل التغذية املناِسبة والرعاية 

الصحية الجيّدة، ويجب حمايتهم من العنف وسوء املعاملة.

وبذلك، ومن خالل األدوار التي تقوم بها كفرد يف األُرسة، ومن خالل املسئوليات التي تتحّملها ومعرفتك 

بالحقوق التي يكفلها لك القانون، ستتعّلم مهارات حياتية من خالل املسئوليات واألدوار التي تقوم بها 

بصفتك فرًدا من أفراد األُرسة. وحقوقك تضمنها القوانني، وتلتزم بها أُرستك ودولتك. بهذه الطريقة، ينمو 

األطفال ليصبحوا بالغني، يتمتّعون بحياة سعيدة وصّحة جيّدة.

لنستكِشْف

األُرسة  يف  كفرد  بها  تقوم  التي  واملسئوليات  األدوار  تغرّيت  كيف  زمالءك  وناِقش  مجموعة،  ضمن  اِعمل 

تلك  مع  صنعته  الذي  الزمني  املخّطط  قاِرن  املناقشة،  بعد  زمنيٍّا.  مخّطًطا  اِصنَع  السّن.  يف  تقّدمك  مع 

املخّططات الزمنية التي صنعها زمالؤك يف املجموعة.

لنراِجْع

١.  يف رأيك، ما مسئوليتك الكربى بصفتك طفًال يف أُرسة؟

٢. ملاذا يُعّد أمًرا جيًّدا موافقة مرص عىل اتّفاقية حقوق الطفل؟ 

٣.  كيف سيكون رّد فعلك، يف فقرة لنستكِشْف، إذا اختلفت إجابات زميلك عن إجاباتك؟ هل سيكون 

إيجابيٍّا أم سلبيٍّا؟ ماذا يمكنك أن تحّسن يف املّرة املقبلة؟

ما األدوار واملسئوليات التي تقوم بها يف أُرستك؟ 

يتمتّع كّل فرد من أفراد أُرستك بدور خاّص أو أكثر. فأنَت مثًال قد تكون ابنًا، وأنِت قد تكونني ابنة، 

وربما تكون أًخا أيًضا وتكونني أختًا. كّل دور من هذه األدوار يفرض علينا مسئوليات محّددة.

١٥ ١٤

ُكن أنت الخبير!

اتّفاقية حقوق الطفل )CRC( هي اتّفاقية عاملية من ضمن ترشيعات حقوق اإلنسان، وضعت حقوق الطفل ورّسختها. أنشأت األمم 
املتّحدة لجنة تُدعى لجنة األمم املتّحدة لحقوق الطفل، وهي تضّم اآلن 1٨ شخًصا من بينهم نائب رئيس اللجنة جهاد مايض من 

مرص. وظيفة هذه اللجنة هي الِحرص عىل أن تلتزم البلدان التي صّدقت عىل االتّفاقية بمحتواها.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: فهم أدوار األفراد.

اُطلب من أفراد أرُستك إخبارك عن موقف اضطّروا به إىل تأدية 
عمل للمّرة األوىل أو يف وقت غري مناسب، وإفادتك بالخربة التي 

اكتسبوها جّراء ذلك.

نصيحة تعليمية
أرِش إىل األحداث اإليجابية يف فصلك. أِشد بالتالميذ عند اتباعهم 
التعليمات واظهارهم االحرتام. تميل القواعد التي يتّم صياغتها 
بطريقة إيجابية )إخبار التالميذ بما يجب فعله بداًل مّما ال يجوز 

فعله( إىل تشكيل تجربة تعليمية إيجابية وأكثر فّعالية.
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لنستكِشْف
ما  تطبيق  كيفيّة  مناقشة  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

اكتسبوه من النّص عىل تجربتهم الخاّصة.

الوقت: 5-10 دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنفّكر اآلن يف كيفية تطبيق ما قرأناه يف • 
مواقف من حياتنا اليومية. سننّظم خرباتنا بحسب تسلسلها 
الزمني، أي بحسب الوقت الذي حدثت فيه، برسم مخطَّط 

زمني.

اِتِّبع خطوات روتني: مخطَّط املعرفة )املفرّسة أدناه(• 

اإلرشادات  بقراءة  »لنستكِشْف«  فقرة  موضوع  1.  قدِّم 
واألسئلة بصوت عاٍل.

2.  ارِشح لهم كيفية إنجاز مخطَّط زمني برسم خّط مستقيم 
عىل السبّورة، وتسجيل التواريخ عليه مع األحداث املناسبة 

لها.

3.  ُقل اِجلسوا ضمن مجموعات من أربعة أشخاص، واقرأوا 
ثّم  وناِقشوها.  إجاباتكم  يف  فكِّروا  عاٍل.  بصوت  األسئلة 
سريسم  التأشري،  وأقالم  امللصقات/ورقة  لوح  باستخدام 
السبّورة.  عىل  رسمته  كالذي  زمنيًّا  مخطًَّطا  منكم  كّل 

وعندما تنهون عملكم تشاركوه مع زمالئكم يف الفريق.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  4.  تجوَّ
مخطَّطك  خصائص  إىل  أرِش  إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة 

الزمني ملساعدتهم عىل رسم مخطَّطاتهم.

اختياري: اِستدِع التالميذ ليتشاركوا مخطَّطاتهم الزمنية مع 
زمالئهم يف الفصل.

إىل  والتذكارات  الصور  إضافة  للتالميذ  اختياري: يمكن 
الفصل  إىل  معهم  وإحضارها  املنزل  يف  الزمنية  مخطَّطاتهم 

لعرضها عىل زمالئهم.

لنراِجْع
املحتوى  التالميذ وجهات نظر متعّددة عن  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

)املفرّسة •  الزمالء  بني  األدوار  تبادل  روتني:  اِتِّبع خطوات 
أدناه(

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح أّن التالميذ 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 

فهمهم أو وجهة نظرهم بفهم أو وجهة نظر اآلخرين.

2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اخرت زمياًل واجلسا وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  4.  ُقل 
تناقشا يف كيفية تشابه إجابتَيكما أو اختالفهما.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  5.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحِرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  6.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

7.  سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.
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أخرى  ومواّد  ملّونة،  أوراق  الصقة،  ماّدة  تأشري،  أقالم 
لتصميم بطاقة شكر ألقربائهم.

اختياري: اُطلب من التالميذ مشاركة بطاقاتهم مع زمالئهم 
يف الفصل.

الموضوع ٢-٢ ص. 17-16

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية: فهم أدوار األفراد

املحور ضمن  التالميذ يف موضوع  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
يف  ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم 

تجربتهم.

الوقت: 15 دقيقة

ما •  مًعا«:  »لنتفاَعْل  فقرة  بسؤال  التالميذ  ذكِّر 
أوجه التشابه بينك وبني أفراد أرُستك يف األدوار 

واملسئوليات؟ وما أوجه االختالف؟

أرُسنا. •  أفراد  وأدوار  أدوارنا  عن  تحّدثنا  ُقل 
سنفّكر اآلن يف فرد من أرُستنا نحن ممتنّون له، 
النّص  يصف   .16 الصفحة  يف  النّص  وسأقرأ 
مختلفني  أفراد  تجاه  باالمتنان  شعورنا  أسباب 

من أرُسنا.

اِقرأ النّص يف الصفحة 16 بصوت عاٍل.• 

إيجابيًّا يف حياتك •  أثّر  أرُستك  من  فرًدا  اِخرت  ُقل 
أفكارك  له عن شكرك. ستناِقش  أن تعرّب  وتريد 

ضمن فريق قبل أن تنجز مرشوًعا مبدًعا.

ذ )املفرّسة •  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ
أدناه(

فكِّر

1.  َضع التالميذ ضمن مجموعات صغرية ودعهم 
يتشاركون األفكار.

إكمال  منهم  اُطلب  نقاشهم،  ينهون  2.  عندما 
مخطَّط املعرفة.

إجاباتهم  مشاركة  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 
مع زمالئهم يف الفصل.

خطِّط

3.  ُقل اآلن وقد اخرتنا أفراد أرُسنا، وسّجلنا أسباب 
شكرنا  عن  لهم  سنعرّب  حياتنا،  يف  أهّميتهم 
النّص  أّواًل، سأقرأ  لكن  بطاقة شكر.  بتصميم 

يف الصفحة 17. اِقرأوا معي بصمت.

4.  اِقرأ النّص يف الصفحة 17 بصوت عاٍل.

ذ نفِّ

5.  دَع التالميذ يطوون الكرتون املقّوى أو الورق 
كتابة  منهم  واطلب  شكر،  بطاقة  لتصميم 
أقالم،  استخدام  عليهم  يجب  ثّم  فيها.  رسالة 

يمكننا أن نعّرب عن شكرنا تجاه األشخاص الذين أثّروا يف حياتنا بطرق متعّددة. يمكننا أن نقول لهم 

شكًرا وجًها لوجه، أو عرب الهاتف أو يف رسالة نّصية. من الطرق األخرى أيًضا هي أن نُرسل لهم بطاقة 

م بطاقة،  شكر. يحّب الكثري من األطفال أن يصّمموا بأنفسهم بطاقات شكر ألحد أفراد األُرسة. عندما تُصمِّ

القصاصات  بعض  إلصاق  أو  نمطي  شكل  أو  هنديس  نقش  أي  مثل  جميل،  بتصميم  تزيّنها  أن  يمكنك 

الورقيّة امللّونة.

م بطاقة لذلك الشخص. فكِّر فيما  فكِّر يف الشخص الذي كتبَت عنه يف الصفحة السابقة. صمِّ

تريد أن تقوله له، واكتب البطاقة، ثّم زيِّنها.

لنراِجْع

لألفضل  سلوكياتك  من  تغرّي  أن  يمكن  كيف  ح  وضِّ األُرسة،  تجاه  مسئولياتك  عىل  تعّرفَت  أن  ١.  بعد 

داخل املنزل.

٢. ماذا يمكنك أن تفعل يف منزلك للتأثري يف حياة شخص آخر؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٢-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٢-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

تعّلمت يف املوضوع السابق كيف أّن الحّب والتعاون يسود بني األُرس، وتعّرفت عىل األدوار واملسئوليات 

األُرسة  أفراد  أحد  يكون  قد  البعض.  بعضهم  حياة  يف  الواحدة  األُرسة  أفراد  يؤثّر  ما  عادة  األُرسة.  داخل 

املمتّدة (العائلة)، مثل الَعّمة أو العّم، لطيًفا وصبوًرا. هذا الشخص يستمع دائًما إليك عندما تواجهك أي 

مشكلة. قد يكون األخ أو األخت األكرب سنٍّا شخًصا مبتهًجا ومتفائًال وتقيض معه أوقاتًا ممتعة. 

اِخَرت أحد أفراد أُرستك الذي له األثر األكرب يف حياتك، ثّم أِجب عن األسئلة التالية املتعّلقة بهذا 

الفرد.

كيف أثّر يف حياتك؟

ما عمله؟َمن هذا الفرد؟

ما دوره يف أُرستك؟
ما الذي قام به فيما مىض أو يقوم به اآلن، 

وله تأثري واضح بالنسبة إليك؟ 

١٧ ١٦١٧ ١٦
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يمكننا أن نعّرب عن شكرنا تجاه األشخاص الذين أثّروا يف حياتنا بطرق متعّددة. يمكننا أن نقول لهم 

شكًرا وجًها لوجه، أو عرب الهاتف أو يف رسالة نّصية. من الطرق األخرى أيًضا هي أن نُرسل لهم بطاقة 

م بطاقة،  شكر. يحّب الكثري من األطفال أن يصّمموا بأنفسهم بطاقات شكر ألحد أفراد األُرسة. عندما تُصمِّ

القصاصات  بعض  إلصاق  أو  نمطي  شكل  أو  هنديس  نقش  أي  مثل  جميل،  بتصميم  تزيّنها  أن  يمكنك 

الورقيّة امللّونة.

م بطاقة لذلك الشخص. فكِّر فيما  فكِّر يف الشخص الذي كتبَت عنه يف الصفحة السابقة. صمِّ

تريد أن تقوله له، واكتب البطاقة، ثّم زيِّنها.

لنراِجْع

لألفضل  سلوكياتك  من  تغرّي  أن  يمكن  كيف  ح  وضِّ األُرسة،  تجاه  مسئولياتك  عىل  تعّرفَت  أن  ١.  بعد 

داخل املنزل.

٢. ماذا يمكنك أن تفعل يف منزلك للتأثري يف حياة شخص آخر؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٢-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٢-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

تعّلمت يف املوضوع السابق كيف أّن الحّب والتعاون يسود بني األُرس، وتعّرفت عىل األدوار واملسئوليات 

األُرسة  أفراد  أحد  يكون  قد  البعض.  بعضهم  حياة  يف  الواحدة  األُرسة  أفراد  يؤثّر  ما  عادة  األُرسة.  داخل 

املمتّدة (العائلة)، مثل الَعّمة أو العّم، لطيًفا وصبوًرا. هذا الشخص يستمع دائًما إليك عندما تواجهك أي 

مشكلة. قد يكون األخ أو األخت األكرب سنٍّا شخًصا مبتهًجا ومتفائًال وتقيض معه أوقاتًا ممتعة. 

اِخَرت أحد أفراد أُرستك الذي له األثر األكرب يف حياتك، ثّم أِجب عن األسئلة التالية املتعّلقة بهذا 

الفرد.

كيف أثّر يف حياتك؟

ما عمله؟َمن هذا الفرد؟

ما دوره يف أُرستك؟
ما الذي قام به فيما مىض أو يقوم به اآلن، 

وله تأثري واضح بالنسبة إليك؟ 

١٧ ١٦١٧ ١٦

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
ا،  لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ
أكرب.  إىل مجهود  أحتاج  أتقنته بمستوى جيّد، 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

وعًدا.  اُكتب  الذاتي،  التقييم  إنهائك  بعد  3.  ُقل 
أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

4.  بعد مراجعتك إجابات التالميذ، اُطلب من الذين 
وضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث )بحاجة إىل 
مجهود أكرب( أن يراجعوا النّص أو أن يتحّدثوا 

يف املوضوع مع زمالئهم املتمّكنني من فهمه.

حثّهم  التالميذ،  إجابات  مراجعتك  اختياري: بعد 
السبّورة،  واكتبها عىل  األفكار،  إعطائك بعض  عىل 
مثاًل: سأناقش دوري يف األرُسة مع والَدّي. سأعمل 
عن  أكثر  سأتعّلم  أكثر.  بتفّهم  مهاّمي  إنجاز  عىل 
كيفية حماية دولتي حقوق األطفال. سأتعّلم أكثر 

عن حقوقي كطفل، إلخ.

أِشد باحرتام التالميذ اآلخرين.  .5

أنشطة التوّسع
حقوق  اتّفاقية  عن  البحث  يف  التالميذ  1.  ساِعد 
من  فرد  من  املساعدة  يطلبون  دعهم  الطفل. 
تحت  املدرسة  يف  البحث  ينجزوا  أن  أو  األرُسة 

إرشاف املعّلم.

أفراد  مع  مقابلة  إجراء  التالميذ  من  2.  اُطلب 
يمكن  ومسئولياتهم.  أدوارهم  حول  أرُسهم 
للتالميذ أن يكتبوا قائمة بأسئلتهم أو يختاروا 
أن  ثّم  مسبًقا،  عليها  ُمواَفق  قائمة  من  أسئلة 

يسّجلوا مقابلتهم مع أفراد أرُسهم.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقْل 
معكم إىل الفصل. كما يمكنكم استشارة أحد أفراد أرُستكم 
بما أّن هذه األسئلة عن تغيريات يمكنكم القيام بها يف املنزل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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الموضوع 3-1 ص. 1٨-1٩

مصادر المعرفة
األهداف

أحّدد أجزاء الكتاب.• 

أسّجل لالشرتاك يف بنك املعرفة املرصي.• 

أعثر عىل الكتب التي أريدها يف املكتبة.• 

المهارات الحياتية

تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية• 

إعطاء تغذية راجعة فّعالة• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

املواطنة• 

األدوات المطلوبة

التالميذ •  ألعمار  املناِسبة  الكتب  من  مجموعة 
تتناول مواضيع مختلفة.

نسخة مطبوعة أو ُملَصق عن موضوعات »نظام • 
ديوي العرشي«.

4.  للحرص عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل األهداف، اُكتب 
مثاًل:  »الستكشاف«  كلمة  تحت  مبارشة  األفعال  بعض 
للبحث،  إىل،  للنظر  ملناقشة،  لدراسة،  البتكار،  للتفكري يف، 

لألخذ باالعتبار، للتخطيط.

ما  وتقييم  الدرس  إىل  للنظر  دقيقة  التالميذ  5.  أعط 
سيكتشفونه.

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  6.  اُطلب 
ص الكتب! هذه فرصتنا… للنظر يف  فرصتنا… لتفحُّ
بنك املعرفة املرصي والتسجيل فيه! هذه فرصتنا… 
للبحث عن كيفية استخدام املكتبة إليجاد ما نحتاج 

إليه!

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

أرُسكم، •  أدواركم ضمن  ناقشنا  اآلن وقد  ُقل  املوضوع.  قدِّم 
تالميذ،  بصفتكم  كتالميذ.  حياتكم  عن  قلياًل  سنتحّدث 
تملكون عادة الكثري من األسئلة، وأحيانًا تراودكم تلك األسئلة 
عندما ال تتواجدون يف الفصل. لذا أين تبحثون للحصول عىل 
اإلجابات، وكيف تعلمون أّن ما استندتم إليه مصدر موثوق؟ 

)املفرّسة •  االستكشاف!  وقت  حان  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
أدناه(

يف  ُقل سنتعّلم  الدرس.  إىل موضوع  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
هذا الدرس عن مصادر جيّدة للحصول عىل املعلومات.

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.  .2

اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف…!  .3

أجزاء الكتاب

املكتبة  من  أفضل  مكان  هناك  وليس  واملعلومات.  املعرفة  عىل  للحصول  ممتاًزا  مصدًرا  الكتب  تُعّد 

للعثور عىل الكتب. ففي مكتبة املدرسة، يمكن أن يّطلع معظم األطفال عىل الكتب املتوّفرة. كما يستمتع 

املنازل  من  العديد  يف  كمبيوتر  أجهزة  أيًضا  وثّمة  األُرسة.  مع  العامة  املكتبة  بزيارة  أيًضا  منهم  العديد 

مناِسبًا  مكانًا  أيًضا  املرصي  املعرفة  بنك  ويُعّد  اإلنرتنت.  شبكة  عرب  الكتب  قراءة  يسّهل  مّما  واملكتبات، 

للعثور عىل كتب للقراءة.

الموضوع ٣-١ مصادر المعرفة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد أجزاء الكتاب.• 

أسّجل لالشرتاك يف بنك املعرفة املرصي.• 

أعثر عىل الكتب التي أريدها يف املكتبة.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

الذي  الكتاب  ما  قراءته؟  اعتدَت  الكتب  من  نوع  أّي  قراءتها؟  تريد  التي  الكتب  إيجاد  عادًة  يمكنك  أين 

تعّلمَت منه أكثر من غريه؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

مستخدًما الغالف الخلفي للكتب التي سيعطيك إيّاها املعّلم، قّرر أّي املوضوعات الرئيسية التي تندرج 

تحتها هذه الكتب يف املكتبة، وأّي من الكتب تختار لقراءته، وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  يف رأيك، ما الجزء األهّم يف الكتاب؟ ملاذا؟

٢.  اُذكر أجزاء الكتاب التي ساعدتك عىل اختيار الكتب يف املّرات السابقة.

٣.  اُذكر الصعوبات التي كنت تواجهها عندما تحاول العثور عىل الكتب التي تحتاج إليها. كيف يمكن 

تجنّب هذه الصعوبات؟

يتأّلف الكتاب من أجزاء متعّددة. هيا نلقي نظرة عىل هذه األجزاء، من أّول الكتاب إىل آخره.
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كيف أعثر عىل الكتاب يف املكتبة؟ يمكننا أن نعثر بسهولة عىل كتب تتضّمن املعلومات التي نسعى 

إىل الحصول عليها يف املكتبات. كيف؟ يتّم تصنيف الكتب وفًقا لنظام يُسّمى «نظام ديوي العرشي». يف 

م بحسب موضوعاتها. هذا النظام، تُصنَّف جميع الكتب بحسب موضوعاتها الرئيسة وتُرقَّ

ألِق نظرة يف املكتبة األقرب إليك لرتى أّي رقم يحمل املوضوع املفّضل لديك. التعّرف عىل عاَلم الكتب يتيح 

لك فرصة إيجاد الكتب التي تريد قراءتها. القراءة أمر ممتع!

الغالف الخلفي
عادة ما يحتوي الغالف 

الخلفي عىل وصف موجز 

ملا يتناوله الكتاب، وهو ما 

يحّفز القارئ عىل قراءته.

الغالف الخارجي
نجد عىل الغالف الخارجي عنوان 

الكتاب، واسم الكاتب، وغالبًا ما نرى 

صورة أو رسًما أيًضا.

صفحة حقوق التأليف والنشر
نجد عىل هذه الصفحة معلومات عن دار النرش، 

وتاريخ إصدار الكتاب، فضًال عن املعلومات القانونية 

حول امللكية الفكرية ملحتوى الكتاب.

الغالف الداخلي
تأتي هذه الصفحة بعد صفحة الغالف الخارجي، ونجد عليها 

أيًضا عنوان الكتاب، واسم الكاتب، واسم الفنّان الذي صّمم الغالف 

والرسومات املختلفة، واسم دار النرش التي أصدرت الكتاب.

المتن أو محتوى 
الكتاب

إنّه الجزء األكرب يف 

الكتاب. ويحتوي 

عىل املوضوعات التي 

يتناولها الكتاب.

قائمة المحتويات
هي قائمة بفصول الكتاب أو أقسامه، وأرقام 

صفحات هذه الفصول. يمكن أن نجد أيًضا 

فهرًسا يف آخر الكتاب.
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لنتفاَعْل مًعا
والتعامل  بفّعالية  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

مع اآلخرين باحرتام.

الوقت: 2-5 دقائق

ُقل فلنبدأ باستكشاف هذا املوضوع بالتفكري يف الكتب التي • 
كنّا قد قرأناها.

اِتِّبع خطوات روتني: أتباَدل األفكار! )املفرّسة أدناه(• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

يف  التفكري  منكم  أريد  بعدها  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
إجاباتكم ويف أسباب أهّمية كّل منها. اِحتفظوا بإجاباتكم 

ألنفسكم يف الوقت الحارض.

الكتب  إيجاد  عادًة  يمكنك  أين  عاٍل:  بصوت  األسئلة  3.  اِقرأ 
التي تريد قراءتها؟ أّي نوع من الكتب اعتدَت قراءته؟ ما 

الكتاب الذي تعّلمَت منه أكثر من غريه؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفكرون بصمت يف بعض اإلجابات  4.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

إىل  جنبًا  اآلن  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  5.  بعد 
جنب زميل له، وليشارك أحدكما فكرة واحدة فقط! بعدها 

فليشارك اآلخر فكرة واحدة أيًضا.

يف  زمالئهم  مع  األفكار  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  6.  تأكَّْد 
الفصل، وأنّهم ينتظرون فكرة منهم أيًضا.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  األسئلة.  طرح  سأعيد  7.  ُقل 
لإلجابة!

٨.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ الذين رفعوا 
أيديهم واطلب منهم أن يشاركوا أفكارهم مع زمالئهم يف 
لوها  سجَّ التي  مالحظاتهم  إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل. 
ُمحتَملة:  إجابات  كما هي.  كاملة  يقرأوها  أاّل  ينبغي  لكن 
الخاّصة.  العاّمة/املكتبات  املكتبات  يف  كتبي  أجد 
األطفال،  عن  كتبًا  أقرأ  إلخ.  الكتب،  والَدّي  يعطيني 
أقرأ كتبًا للمراهقني، إلخ. تعّلمت كثريًا من. )ستختلف 

اإلجابات(

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم 

املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: 15 دقيقة

أسئلتنا •  عن  اإلجابات  إليجاد  شيوًعا  املصادر  أكثر  أحد   ُقل 
هي الكتب. لكن قد تساعدك معرفتك بأجزاء الكتاب، وكيفية 
إيجاد الكتب حول موضوعات مختلفة يف املكتبة العاّمة، عىل 
خريطة  فلنستخدم  أكرب.  بفّعالية  املعلومات  إىل  الوصول 

ذهنية لنتذّكر ما تعّلمناه. 

 اِتِّبع خطوات روتني: خريطة ذهنية )املفرّسة أدناه(• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتعلَّْم«. اِقرأ عنوان الدرس 
وأهدافه.

2.  اُرسم دائرة كبرية أو مربًّعا يف وسط السبّورة واكتب فيه: 
أجزاء الكتاب

3.  دَع التالميذ يقرأون نّص فقرة »لنتعلَّْم«.

من  املزيد  وأِضف  النّص  يف  املفيدة  النقاط  عند  ف  4.  توقَّ
هو  الهدف  السبّورة.  عىل  الذهنية  الخريطة  يف  املعلومات 

تنظيم مرئي ملا تعّلمه التالميذ عن املوضوع.

النّص، اِطرح عليهم املزيد  اختياري: بعد االنتهاء من قراءة 
من األسئلة، مثاًل: أين قد تبحث أّواًل لتجد اإلجابة عن سؤال ما؟

اختياري: ُقل اِنسخوا الخريطة الذهنية عىل دفاتركم أو عىل 
ورقة مستقّلة.

أجزاء الكتاب

املكتبة  من  أفضل  مكان  هناك  وليس  واملعلومات.  املعرفة  عىل  للحصول  ممتاًزا  مصدًرا  الكتب  تُعّد 

للعثور عىل الكتب. ففي مكتبة املدرسة، يمكن أن يّطلع معظم األطفال عىل الكتب املتوّفرة. كما يستمتع 

املنازل  من  العديد  يف  كمبيوتر  أجهزة  أيًضا  وثّمة  األُرسة.  مع  العامة  املكتبة  بزيارة  أيًضا  منهم  العديد 

مناِسبًا  مكانًا  أيًضا  املرصي  املعرفة  بنك  ويُعّد  اإلنرتنت.  شبكة  عرب  الكتب  قراءة  يسّهل  مّما  واملكتبات، 

للعثور عىل كتب للقراءة.

الموضوع ٣-١ مصادر المعرفة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد أجزاء الكتاب.• 

أسّجل لالشرتاك يف بنك املعرفة املرصي.• 

أعثر عىل الكتب التي أريدها يف املكتبة.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

الذي  الكتاب  ما  قراءته؟  اعتدَت  الكتب  من  نوع  أّي  قراءتها؟  تريد  التي  الكتب  إيجاد  عادًة  يمكنك  أين 

تعّلمَت منه أكثر من غريه؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

مستخدًما الغالف الخلفي للكتب التي سيعطيك إيّاها املعّلم، قّرر أّي املوضوعات الرئيسية التي تندرج 

تحتها هذه الكتب يف املكتبة، وأّي من الكتب تختار لقراءته، وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  يف رأيك، ما الجزء األهّم يف الكتاب؟ ملاذا؟

٢.  اُذكر أجزاء الكتاب التي ساعدتك عىل اختيار الكتب يف املّرات السابقة.

٣.  اُذكر الصعوبات التي كنت تواجهها عندما تحاول العثور عىل الكتب التي تحتاج إليها. كيف يمكن 

تجنّب هذه الصعوبات؟

يتأّلف الكتاب من أجزاء متعّددة. هيا نلقي نظرة عىل هذه األجزاء، من أّول الكتاب إىل آخره.
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كيف أعثر عىل الكتاب يف املكتبة؟ يمكننا أن نعثر بسهولة عىل كتب تتضّمن املعلومات التي نسعى 

إىل الحصول عليها يف املكتبات. كيف؟ يتّم تصنيف الكتب وفًقا لنظام يُسّمى «نظام ديوي العرشي». يف 

م بحسب موضوعاتها. هذا النظام، تُصنَّف جميع الكتب بحسب موضوعاتها الرئيسة وتُرقَّ

ألِق نظرة يف املكتبة األقرب إليك لرتى أّي رقم يحمل املوضوع املفّضل لديك. التعّرف عىل عاَلم الكتب يتيح 

لك فرصة إيجاد الكتب التي تريد قراءتها. القراءة أمر ممتع!

الغالف الخلفي
عادة ما يحتوي الغالف 

الخلفي عىل وصف موجز 

ملا يتناوله الكتاب، وهو ما 

يحّفز القارئ عىل قراءته.

الغالف الخارجي
نجد عىل الغالف الخارجي عنوان 

الكتاب، واسم الكاتب، وغالبًا ما نرى 

صورة أو رسًما أيًضا.

صفحة حقوق التأليف والنشر
نجد عىل هذه الصفحة معلومات عن دار النرش، 

وتاريخ إصدار الكتاب، فضًال عن املعلومات القانونية 

حول امللكية الفكرية ملحتوى الكتاب.

الغالف الداخلي
تأتي هذه الصفحة بعد صفحة الغالف الخارجي، ونجد عليها 

أيًضا عنوان الكتاب، واسم الكاتب، واسم الفنّان الذي صّمم الغالف 

والرسومات املختلفة، واسم دار النرش التي أصدرت الكتاب.

المتن أو محتوى 
الكتاب

إنّه الجزء األكرب يف 

الكتاب. ويحتوي 

عىل املوضوعات التي 

يتناولها الكتاب.

قائمة المحتويات
هي قائمة بفصول الكتاب أو أقسامه، وأرقام 

صفحات هذه الفصول. يمكن أن نجد أيًضا 

فهرًسا يف آخر الكتاب.
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أجزاء الكتاب

املكتبة  من  أفضل  مكان  هناك  وليس  واملعلومات.  املعرفة  عىل  للحصول  ممتاًزا  مصدًرا  الكتب  تُعّد 

للعثور عىل الكتب. ففي مكتبة املدرسة، يمكن أن يّطلع معظم األطفال عىل الكتب املتوّفرة. كما يستمتع 

املنازل  من  العديد  يف  كمبيوتر  أجهزة  أيًضا  وثّمة  األُرسة.  مع  العامة  املكتبة  بزيارة  أيًضا  منهم  العديد 

مناِسبًا  مكانًا  أيًضا  املرصي  املعرفة  بنك  ويُعّد  اإلنرتنت.  شبكة  عرب  الكتب  قراءة  يسّهل  مّما  واملكتبات، 

للعثور عىل كتب للقراءة.

الموضوع ٣-١ مصادر المعرفة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد أجزاء الكتاب.• 

أسّجل لالشرتاك يف بنك املعرفة املرصي.• 

أعثر عىل الكتب التي أريدها يف املكتبة.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

الذي  الكتاب  ما  قراءته؟  اعتدَت  الكتب  من  نوع  أّي  قراءتها؟  تريد  التي  الكتب  إيجاد  عادًة  يمكنك  أين 

تعّلمَت منه أكثر من غريه؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

مستخدًما الغالف الخلفي للكتب التي سيعطيك إيّاها املعّلم، قّرر أّي املوضوعات الرئيسية التي تندرج 

تحتها هذه الكتب يف املكتبة، وأّي من الكتب تختار لقراءته، وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  يف رأيك، ما الجزء األهّم يف الكتاب؟ ملاذا؟

٢.  اُذكر أجزاء الكتاب التي ساعدتك عىل اختيار الكتب يف املّرات السابقة.

٣.  اُذكر الصعوبات التي كنت تواجهها عندما تحاول العثور عىل الكتب التي تحتاج إليها. كيف يمكن 

تجنّب هذه الصعوبات؟

يتأّلف الكتاب من أجزاء متعّددة. هيا نلقي نظرة عىل هذه األجزاء، من أّول الكتاب إىل آخره.
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كيف أعثر عىل الكتاب يف املكتبة؟ يمكننا أن نعثر بسهولة عىل كتب تتضّمن املعلومات التي نسعى 

إىل الحصول عليها يف املكتبات. كيف؟ يتّم تصنيف الكتب وفًقا لنظام يُسّمى «نظام ديوي العرشي». يف 

م بحسب موضوعاتها. هذا النظام، تُصنَّف جميع الكتب بحسب موضوعاتها الرئيسة وتُرقَّ

ألِق نظرة يف املكتبة األقرب إليك لرتى أّي رقم يحمل املوضوع املفّضل لديك. التعّرف عىل عاَلم الكتب يتيح 

لك فرصة إيجاد الكتب التي تريد قراءتها. القراءة أمر ممتع!

الغالف الخلفي
عادة ما يحتوي الغالف 

الخلفي عىل وصف موجز 

ملا يتناوله الكتاب، وهو ما 

يحّفز القارئ عىل قراءته.

الغالف الخارجي
نجد عىل الغالف الخارجي عنوان 

الكتاب، واسم الكاتب، وغالبًا ما نرى 

صورة أو رسًما أيًضا.

صفحة حقوق التأليف والنشر
نجد عىل هذه الصفحة معلومات عن دار النرش، 

وتاريخ إصدار الكتاب، فضًال عن املعلومات القانونية 

حول امللكية الفكرية ملحتوى الكتاب.

الغالف الداخلي
تأتي هذه الصفحة بعد صفحة الغالف الخارجي، ونجد عليها 

أيًضا عنوان الكتاب، واسم الكاتب، واسم الفنّان الذي صّمم الغالف 

والرسومات املختلفة، واسم دار النرش التي أصدرت الكتاب.

المتن أو محتوى 
الكتاب

إنّه الجزء األكرب يف 

الكتاب. ويحتوي 

عىل املوضوعات التي 

يتناولها الكتاب.

قائمة المحتويات
هي قائمة بفصول الكتاب أو أقسامه، وأرقام 

صفحات هذه الفصول. يمكن أن نجد أيًضا 

فهرًسا يف آخر الكتاب.

١٩ ١٨

ُكن أنت الخبير!

الفئات أكثر باستخدام األرقام  أنّه يتمتّع بعرش فئات رئيسة. تتجّزأ هذه  لنظام ديوي العرشي 1000 فئة فرعية، عىل الرغم من 
العرشية لتحقيق املزيد من الدّقة. مثاًل، إذا أردت البحث عن تاريخ فرنسا، تنظر يف فئة التسعمئات »الجغرافيا والتاريخ«. تملك 
الفرنسية الثورة  عن   ٩44.04 فئتني:  إىل  منقسمة  الفئة  هذه  تجد  ما  وغالبًا   .)٩44( الخاّصة  فئتها  الفئة،  هذه  ضمن   فرنسا 

و ٩44.05 عن نابليون.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية.

اُطلب من أحد أفراد أرُستك أن يرافقك إىل املكتبة العاّمة لتبحث 
لتحّدد  بمفردك  تبحث  أن  حاِول  مختلفة.  مجاالت  يف  كتب  عن 

الخطوات التي ستساعدك عىل إيجاد الكتب بطريقة فّعالة.

نصيحة تعليمية
إعطاء التالميذ مثااًل حيًّا عن األنشطة، ال يساعدهم فقط عىل فهم 
والترّصفات  منهم،  املتوّقعة  النتائج  أيًضا  إنّما  حدوثها،  كيفية 

املقبولة واملرفوضة يف خالل النشاط.
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لنستكِشْف
العرشي«  ديوي  »نظام  فهم  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

بشكل أفضل، وعىل مشاركة آرائهم بفّعالية مع اآلخرين.

الوقت: 15 دقيقة

ديوي •  »نظام  عن  ُملَصقك  أو  املطبوعة  نسختك   أَلِصق 
العرشي« يف مقّدمة الفصل، وَضع الكتب التي أحرضتها من 

املكتبة العاّمة عىل الطاولة.

 ُقل اآلن وقد قرأنا عن »نظام ديوي العرشي« سنتعّرف عليه • 
الكتب  عاِينوا  الفصل.  مقّدمة  يف  النظام  ألصقت  لقد  أكثر. 
املعروضة عىل الطاولة واقرأوا أغلفتها الخلفية. اُكتبوا تحت 
تفعلون  وفيما  برأيكم،  تندرج  الرئيسة  املوضوعات  من  أّي 
كّل ذلك، فكِّروا يف الكتاب الذي ترغبون يف قراءته من هذه 

املجموعة.

باملوضوعات •  إجاباتهم  قاِرن  عملهم،  التالميذ  ينهي  عندما 
الرئيسة الصحيحة التي تندرج تحتها هذه الكتب. 

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث )املفرّسة أدناه(• 

1.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل: أّي كتب تختار للقراءة وملاذا؟

يف  له  زميل  جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  2.  ُقل 
الفصل وليتشاركا اإلجابات. عىل كّل منكم أن يحرص عىل 
إىل  وليستمع  نظره،  ووجهات  بآرائه  تمّسكه  سبب  رشح 

زميله فيما يناقش موقًفا مختلًفا.

لم  وأنّهم  إجاباتهم،  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  3.  تأكَّْد 
يخرجوا عن املوضوع.

4.  ُقل سأطرح عليكم السؤال مجّدًدا. لكن هذه املّرة، ارفعوا 
أيديكم قبل اإلجابة!

5.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ الذين رفعوا 
زمالئهم  مع  إجاباتهم  يشاركوا  أن  منهم  واطلب  أيديهم 
أو  بأفكارهم  أن يوّضحوا سبب تمّسكهم  الفصل، كما  يف 

آرائهم.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنراِجْع
املحتوى  التالميذ وجهات نظر متعّددة عن  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

)املفرّسة •  الزمالء  بني  األدوار  تبادل  روتني:  اِتِّبع خطوات 
أدناه(

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح أّن التالميذ 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 
فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اخرت زمياًل واجلسا وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  4.  ُقل 
أن  قبل  اختالفهما.  أو  إجابتَيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف 
تنتقال إىل السؤال التايل بّدلوا زمالءكم. ستفعلون ذلك لكّل 

سؤال.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  5.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  6.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

7.  سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

الكتاب  إىل  -  أرش 
ضمن  املسموع 
الكتب التي يريد 
التالميذ قراءتها.

خطوات  -  تتم 
عىل  الدخول 
املعرفة  بنك 
قارئ  باستخدام 

الشاشة.
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الموضوع 3-٢ ص. 21-20

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية: أستطيع فهم أدوار الناس.

املعلومات،  إيجاد  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

الوقت: 15 دقيقة

من األفضل إنجاز هذا النشاط يف معمل للكمبيوتر • 
أو يف أّي مكان يتوّفر فيه كمبيوتر لكّل تلميذ أو 
بهذا  القيام  أيًضا  يمكن  تالميذ.  مجموعة  لكّل 

املرشوع يف املنزل إذا اقتىض األمر.

ُقل تحّدثنا عن كيفية إيجاد املعلومات يف الكتب • 
رقمي  مصدر  يف  اآلن  وسنبحث  املكتبات.  ويف 
للمعلومات: بنك املعرفة املرصي. لكن أّواًل، سأقرأ 

املعلومات الواردة يف الصفحة 20.

اِقرأ النّص يف الصفحة 20 بصوت عاٍل.• 

ُقل اآلن دورك. ُخذ دقيقة لتسّجل دخولك يف بنك • 
املعرفة املرصي.

ُقل •  الدخول،  تسجيل  التالميذ  ينهي  عندما 
أّواًل  فلنقرأ  لكن  قصريًا،  بحثًا  اآلن  سنجري 

الصفحة 21.

اِقرأ النّص يف الصفحة 21 بصوت عاٍل.• 

اِتِّبع خطوات روتني: خطِّط لبحثك.• 

1.  ُقل إلجراء بحث فّعال ال بّد من تحضري بعض 
قائمة  َضعوا  ببحثكم،  البدء  قبل  األسئلة. 
تحتاجون  التي  املعلومات  وبنوع  بأسئلتكم، 

إليها لإلجابة عن أسئلتكم.

قائمة  اثنني بمشاركة  أو  لتلميذ  اختياري: اِسمح 
أسئلتهم مع زمالئهم يف الفصل.

2.  بعد دقيقة، ُقل حسنًا، حان اآلن وقت البحث!

ل يف الفصل  3.  اُطلب من التالميذ إجراء بحث. تجوَّ
الحاجة واحرص عىل  إذا دعت  املساعدة  وقدِّم 

أن يلتزم التالميذ بإتمام املهاّم املوّكلة إليهم.

عندما ينتهي التالميذ من إجراء أكرب قدر ممكن • 
منهم  اُطلب  املحّدد،  الوقت  خالل  األبحاث  من 
تشارك املعلومات التي وجدوها مع أحد زمالئهم 
يف  الجميع  مع  أو  صغرية  مجموعات  ضمن  أو 

الفصل.

بنك املعرفة املرصي هو مكتبة رقمية مرصية أنشأتها الحكومة يف عام ٢٠١٦. وقد 

من  املنّصة  هذه  عىل  حساب  إنشاء  ويمكنك  املرصي،  املعرفة  بنك  بمنّصة  ُسّميَت 

خالل استعمال جهاز كمبيوتر متّصل بشبكة اإلنرتنت والتليفون والجهاز اللوحي 

(التابلت). وأهّم ما يميّز بنك املعرفة املرصي، أنّه موقع مجاني! وهو مصدر رائع 

جاهز  أنت  هل  األعمار.  مختلف  من  بالقراءة  االستمتاع  أو  التعّلم  يف  يرغب  ملن 

لالشرتاك؟ فلنبدأ!

الرسالة  محتوى  تفحَّص  بنجاح.  تسجيلك  اكتمال  يؤّكد  إلكرتوني  بريد  ٤.  سيصلك 

للحصول عىل اسم املستخدم وكلمة املرور.

ل الدخول، وابدأ عملية البحث! اآلن، سجِّ

٣.  اِقرأ الرشوط واألحكام، وانُقر عىل مربّع التأشري، ثّم اكتب 

نّص التحّقق، ويف النهاية، اضَغط عىل إرسال.

 www.ekb.eg ١.  ُقم بزيارة املوقع اإللكرتوني

واضغط عىل تسجيل.

٢. اِمأل جميع املعلومات الخاّصة بك.

الموضوع ٣-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

ماذا تريد أن تصبح عندما تكرب؟ اُنظر إىل املهن التالية، هل تعرف شيئًا عنها؟

اآلن وقد أصبح بإمكانك الدخول إىل بنك املعرفة املرصي، ابحث عن معلومات حول املهن التالية، 

وشارك معلوماتك مع زمالئك يف الفصل.

النّجار  الكهربائي السبّاك

الطبيب املهندس الزراعي أمني املكتبة

لنراِجْع

١. أي مصدر للمعرفة تُفّضل، الرقمي أم املطبوع؟ وملاذا؟

٢. أّي مهنة من بني املهن توّد ممارستها؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٣-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢١ ٢٠٢٠٢١
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بنك املعرفة املرصي هو مكتبة رقمية مرصية أنشأتها الحكومة يف عام ٢٠١٦. وقد 

من  املنّصة  هذه  عىل  حساب  إنشاء  ويمكنك  املرصي،  املعرفة  بنك  بمنّصة  ُسّميَت 

خالل استعمال جهاز كمبيوتر متّصل بشبكة اإلنرتنت والتليفون والجهاز اللوحي 

(التابلت). وأهّم ما يميّز بنك املعرفة املرصي، أنّه موقع مجاني! وهو مصدر رائع 

جاهز  أنت  هل  األعمار.  مختلف  من  بالقراءة  االستمتاع  أو  التعّلم  يف  يرغب  ملن 

لالشرتاك؟ فلنبدأ!

الرسالة  محتوى  تفحَّص  بنجاح.  تسجيلك  اكتمال  يؤّكد  إلكرتوني  بريد  ٤.  سيصلك 

للحصول عىل اسم املستخدم وكلمة املرور.

ل الدخول، وابدأ عملية البحث! اآلن، سجِّ

٣.  اِقرأ الرشوط واألحكام، وانُقر عىل مربّع التأشري، ثّم اكتب 

نّص التحّقق، ويف النهاية، اضَغط عىل إرسال.

 www.ekb.eg ١.  ُقم بزيارة املوقع اإللكرتوني

واضغط عىل تسجيل.

٢. اِمأل جميع املعلومات الخاّصة بك.

الموضوع ٣-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

ماذا تريد أن تصبح عندما تكرب؟ اُنظر إىل املهن التالية، هل تعرف شيئًا عنها؟

اآلن وقد أصبح بإمكانك الدخول إىل بنك املعرفة املرصي، ابحث عن معلومات حول املهن التالية، 

وشارك معلوماتك مع زمالئك يف الفصل.

النّجار  الكهربائي السبّاك

الطبيب املهندس الزراعي أمني املكتبة

لنراِجْع

١. أي مصدر للمعرفة تُفّضل، الرقمي أم املطبوع؟ وملاذا؟

٢. أّي مهنة من بني املهن توّد ممارستها؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٣-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢١ ٢٠٢٠٢١

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إتمام  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
لتنمية  الالزمة  املساعدة  عىل  والحصول  صادق 

املهارات املكتسبة.

أخرض •  أصفر،  أحمر،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفرّسة أدناه(

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
املناسب، فّكروا يف إحدى  املربّع  بهدف اختيار 
يكن  لم  حال  يف  الضوئية.  املرور  إشارات 
فأنتم  املاّدة،  أو شكوك حول  أسئلة  أّي  لديكم 
أن  وعليكم  الخرضاء  اإلشارة  عند  تقفون  إذًا 
تضعوا عالمة )( يف املربّع األّول. لقد أنجزتم 

املهّمة بنجاح ويمكنكم اآلن امليض قدًما.

لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  3.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  وا  حرضِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.

تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  4.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

أنشطة التوّسع
من  موضوع  عن  البحث  يف  التالميذ  1.  ساِعد 
تهّمهم،  معلومات  إيجاد  أو  اختيارهم، 
باستخدام بنك املعرفة املرصي. َدعهم يطلبون 
ينجزوا  أن  أو  األرُسة  من  فرد  من  املساعدة 

البحث يف املدرسة تحت إرشاف املعّلم.

2.  اُطلب من التالميذ زيارة مكتبة محّلية. أَعطهم 
العودة  منهم  واطلب  الكتب،  بعض  عناوين 

بأرقامهم بحسب »نظام ديوي العرشي«.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف تجربتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقل 
معكم إىل الفصل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة »لنراِجْع« عىل • 
ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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الزراعة في المنزل
األهداف

معلومات •  إليجاد  املرصي  املعرفة  بنك  أستخدم 
عن النباتات التي يمكن زراعتها يف املنزل.

معلومات •  إليجاد  املرصي  املعرفة  بنك  أستخدم 
عن نباتات الزينة وأنواعها.

يف •  الزينة  نباتات  زراعة  ألهّمية  أسبابًا  أعطي 
تجميل وتحسني املنزل.

المهارات الحياتية

التعاون مع اآلخرين• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

االنتماء• 

األدوات المطلوبة

لرسم •  تأشري  وأقالم  أوراق  أو  ملصق  لوحة 
املخطَّط.

ما  وتقييم  الدرس  إىل  للنظر  دقيقة  التالميذ  4.  أعِط 
سيكتشفونه.

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  5.  اُطلب 
زراعتها  يمكن  التي  النباتات  يف  للتفكري  فرصتنا 
الزينة  نباتات  عن  للبحث  فرصتنا  هذه  املنزل!  يف 
وأنواعها! هذه فرصتنا إلعطاء أسباب أهّمية زراعة 

نباتات الزينة يف تجميل وتحسني املنزل!

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

 قدِّم املوضوع، وُقل لقد أمضينا وقتًا طوياًل نتحّدث فيه عن• 
وكيف  منازلنا  عىل  الضوء  سنسّلط  اآلن،  األرُسية.  الحياة 

نجعل منها بيئة تعّم فيها السعادة، والصّحة، والراحة.

)املفرّسة •  االستكشاف!  وقت  حان  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
أدناه(

1.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

2.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف...!

3.  للحرص عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل األهداف، اُكتب 
مثاًل:  »الستكشاف«،  كلمة  تحت  مبارشة  األفعال  بعض 
للبحث،  إىل،  للنظر  ملناقشة،  لدراسة،  البتكار،  للتفكري يف، 

لألخذ باالعتبار، للتخطيط.

لنستكِشْف

اُنظر إىل مخّطط الشقة املقابل، وقرِّر أين يمكنك أن تضع 

أن  تذّكر  النّص.  يف  املذكورة  املنزلية  النباتات  من  أربعة 

أفراد  بها  لوضعها، بحيث يستمتع  األمثل  املكان  يف  تفّكر 

األُرسة ويستفيدون من منافعها عىل أكمل وجه. برَّر عىل 

إجابتك.

لنراِجْع

املوضوع  هذا  يف  تعّلمتها  التي  األبرز  الحقيقة  ١.  ما 

حول النباتات؟ وملاذا؟

يف  النباتات  وجود  من  األهّم  الفائدة  ما  رأيك،  ٢.  يف 

منزلك؟ وملاذا؟

٣.  أّي نوع من النباتات تحّب زراعته داخل منزلك؟ وملاذا؟

الموضوع ٤-١ الزراعة في المنزل

النباتات املنزلية والتزيني الداخيل

تضفي زراعة النباتات يف املنزل ملسة من الجمال والطبيعة، كما أنّها تساعد 

عىل الشعور بالراحة واالسرتخاء. هذا فضًال عن أنّها تعمل عىل تنقية الهواء من 

من خالل عملية البناء الضوئي وزيادة غاز األكسجني وذلك يف عملية التنفس.

الجميلة،  الرائحة  ذات  العشبية  النباتات  عن  فضًال 

هناك أيًضا نباتات نزرعها داخل 

تنقسم  تزيينه.  بغرض  املنزل 

تزيني  نباتات  إىل  النباتات  هذه 

ورقية وغري مزهرة ومنها نباتات 

والفالنجيوم  والقشطة  البوتس 

والفوجري.

وهناك نباتات للزينة مزهرة 

ومنها نبات الجارونيا والورد والفل والياسمني.

تحتاج النباتات بصفة عاّمة إىل الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي. وعادة 

ما نتساءل عن املكان األفضل لزراعة نباتات التزيني داخل املنزل. هذا التساؤل 

يحّدده بشكل أسايس مدى احتياج النبات إىل الضوء. بصفة عاّمة، تحتاج جميع 

النباتات إىل الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي.

وتختلف النباتات بني نباتات تتحّمل شّدة الضوء وتحتاج إىل ضوء الشمس 

املبارش، مثل نبات الصبار، ونباتات ال تتحّمل الضوء املبارش، بل إنّها تحتاج إىل ضوء أقّل وتسّمى نباتات 

الظّل، مثل نبات البوتس.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات عن • 

النباتات التي يمكن زراعتها يف املنزل.

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات عن • 

نباتات الزينة وأنواعها.

أعطي أسبابًا ألهّمية زراعة نباتات الزينة يف • 

تجميل وتحسني املنزل.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما هي النباتات التي يمكن أن تزرعها داخل املنزل؟ أين تكون؟

لنتعلَّْم

معرفتك بنوع النبات من حيث قدرته عىل تحّمل شّدة الضوء، تحّدد لك أين يمكنك وضعه داخل املنزل.

بجمال  تتميّز  نباتات  هي  عام  بوجه  الزينة  ونباتات 

أشكالها وأوراقها وألوان أزهارها. ولذلك تُستخدم يف تجميل 

املنازل والحدائق والشوارع واملباني والفنادق. وتنقسم إىل 

حجًما  النباتات  أكرب  وهي  األشجار  منها  عديدة،  مجاميع 

الفيكس  شجرة  ومنها  أمتار  ثالثة  عن  ارتفاعها  ويزيد 

ديكورا.

ومنها أيًضا الشجريات وهي شجرة صغرية ال يزيد 

ارتفاعها عن ثالثة أمتار ومنها نبات الهبسكس والورد 

والفل.

نخيل الزينة هو من أجمل النباتات التي تُزرع لجمال 

أوراقها. وتُستخدم يف تزيني املنازل ومنها النخيل املروحي.

املتسّلقات وهي نباتات غري قادرة عىل أن تنمو رأسيٍّا، وهي تُزرع يف املنزل 

لجمال أزهارها وأوراقها ومنها نبات الياسمني البلدي، والبوتس.

الصبارات تعترب نباتات عصارية معّمرة. تتحّمل ظروف الجّو القاسية، وتُزرع يف 

املنزل، يف األماكن التي يتوّفر ضوء الشمس املبارش ومنها صبار جلد النمر واألوليفريا.

اإلسبدسرتا

الفالنجيوم

البوتس

الورد

األوليفريا

النخيل املروحي

الكزبرة

الجارونيا

الفل

الياسمني

الفيكس ديكورا

الهبسكس
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لنتفاَعْل مًعا
والتعامل  بفّعالية  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

مع اآلخرين باحرتام.

الوقت: 2-5 دقائق.

ُقل فلنبدأ باستكشاف هذا املوضوع بالتفكري يف النباتات يف • 
منزلنا

اِتِّبع خطوات روتني: أتباَدل األفكار! )املفرّسة أدناه(• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.  .1

يف  التفكري  منكم  أريد  بعدها  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
إجاباتكم ويف أسباب أهّمية كّل منها. احتفظوا بإجاباتكم 

ألنفسكم يف الوقت الحارض.

أن  يمكن  التي  النباتات  ما  عاٍل:  بصوت  السؤالني  3.  اِقرأ 
تزرعها داخل املنزل؟ أين تكون؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  4.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

إىل  جنبًا  اآلن  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  5.  بعد 
جنب زميل له، وليشارك أحدكما فكرة واحدة فقط! بعدها 

فليشارك اآلخر فكرة واحدة أيًضا.

يف  زمالئهم  مع  األفكار  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  6.  تأكَّْد 
الفصل، وأنّهم ينتظرون فكرة منهم أيًضا.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  األسئلة.  طرح  سأعيد  7.  ُقل 
قبل اإلجابة!

٨.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ الذين رفعوا 
أيديهم ليشاركوا أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل. يمكنهم 
أاّل  ينبغي  لكن  لوها  سجَّ التي  مالحظاتهم  إىل  الرجوع 
زراعة  يمكن  ُمحتَملة:  إجابات  هي.  كما  كاملة  يقرأوها 
النباتات  وضع  يمكن  والرسخسيات.  املتسّلقات 

املنزلية عىل عتبة غرفة الجلوس أو املطبخ.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
ما  أسئلة استطرادية، مثل: )االسم( ما رأيك؟ )االسم(  عليهم 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء مثال 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم 

املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: 15 دقيقة

املعلومات •  ِلنقرأ  املنازل نباتات.  غالبًا ما نجد يف معظم   ُقل 
بها.  االعتناء  يمكننا  وكيف  منازلنا  يف  النباتات  فوائد  حول 
لنستخدم خريطة أفكار كي نبقى عىل اّطالع عىل املعلومات 

التي اكتسبناها.

اِتِّبع خطوات روتني: خريطة ذهنية )املفرّسة أدناه(.• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتعلَّْم«. اِقرأ عنوان الدرس 
وأهدافه.

2.  اُرسم دائرة كبرية أو مربًّعا يف وسط السبّورة واكتب فيه: 
النباتات املنزلية.

دَع التالميذ يقرأون نّص يف فقرة »لنتعلَّْم«.  .3

من  املزيد  وأِضف  النّص  يف  املفيدة  النقاط  عند  ف  4.  توقَّ
الهدف هو  السبّورة.  الذهنية عىل  الخريطة  إىل  املعلومات 

تنظيم مرئي ملا تعّلمه التالميذ عن املوضوع.

اختياري: بعد االنتهاء من القراءة، اِطرح املزيد من األسئلة. 
مثاًل: يف رأيك، ما األهّمية الكربى لزراعة النباتات؟ ما التفصيل 

الذي وجدته األكثر إثارة لالهتمام؟

اختياري: اِنسخوا الخريطة الذهنية يف دفاتركم أو عىل ورقة 
مستقّلة.

نباتات تزرع 
داخل املنزل

غاز 
األكسجني

النباتات 
املنزلية

عملية البناء 
الضوئي

نباتات تستخدم 
يف الطهي

نبات البوتس

نباتات 
عشبية

لنستكِشْف

اُنظر إىل مخّطط الشقة املقابل، وقرِّر أين يمكنك أن تضع 

أن  تذّكر  النّص.  يف  املذكورة  املنزلية  النباتات  من  أربعة 

أفراد  بها  لوضعها، بحيث يستمتع  األمثل  املكان  يف  تفّكر 

األُرسة ويستفيدون من منافعها عىل أكمل وجه. برَّر عىل 

إجابتك.

لنراِجْع

املوضوع  هذا  يف  تعّلمتها  التي  األبرز  الحقيقة  ١.  ما 

حول النباتات؟ وملاذا؟

يف  النباتات  وجود  من  األهّم  الفائدة  ما  رأيك،  ٢.  يف 

منزلك؟ وملاذا؟

٣.  أّي نوع من النباتات تحّب زراعته داخل منزلك؟ وملاذا؟

الموضوع ٤-١ الزراعة في المنزل

النباتات املنزلية والتزيني الداخيل

تضفي زراعة النباتات يف املنزل ملسة من الجمال والطبيعة، كما أنّها تساعد 

عىل الشعور بالراحة واالسرتخاء. هذا فضًال عن أنّها تعمل عىل تنقية الهواء من 

من خالل عملية البناء الضوئي وزيادة غاز األكسجني وذلك يف عملية التنفس.

الجميلة،  الرائحة  ذات  العشبية  النباتات  عن  فضًال 

هناك أيًضا نباتات نزرعها داخل 

تنقسم  تزيينه.  بغرض  املنزل 

تزيني  نباتات  إىل  النباتات  هذه 

ورقية وغري مزهرة ومنها نباتات 

والفالنجيوم  والقشطة  البوتس 

والفوجري.

وهناك نباتات للزينة مزهرة 

ومنها نبات الجارونيا والورد والفل والياسمني.

تحتاج النباتات بصفة عاّمة إىل الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي. وعادة 

ما نتساءل عن املكان األفضل لزراعة نباتات التزيني داخل املنزل. هذا التساؤل 

يحّدده بشكل أسايس مدى احتياج النبات إىل الضوء. بصفة عاّمة، تحتاج جميع 

النباتات إىل الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي.

وتختلف النباتات بني نباتات تتحّمل شّدة الضوء وتحتاج إىل ضوء الشمس 

املبارش، مثل نبات الصبار، ونباتات ال تتحّمل الضوء املبارش، بل إنّها تحتاج إىل ضوء أقّل وتسّمى نباتات 

الظّل، مثل نبات البوتس.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات عن • 

النباتات التي يمكن زراعتها يف املنزل.

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات عن • 

نباتات الزينة وأنواعها.

أعطي أسبابًا ألهّمية زراعة نباتات الزينة يف • 

تجميل وتحسني املنزل.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما هي النباتات التي يمكن أن تزرعها داخل املنزل؟ أين تكون؟

لنتعلَّْم

معرفتك بنوع النبات من حيث قدرته عىل تحّمل شّدة الضوء، تحّدد لك أين يمكنك وضعه داخل املنزل.

بجمال  تتميّز  نباتات  هي  عام  بوجه  الزينة  ونباتات 

أشكالها وأوراقها وألوان أزهارها. ولذلك تُستخدم يف تجميل 

املنازل والحدائق والشوارع واملباني والفنادق. وتنقسم إىل 

حجًما  النباتات  أكرب  وهي  األشجار  منها  عديدة،  مجاميع 

الفيكس  شجرة  ومنها  أمتار  ثالثة  عن  ارتفاعها  ويزيد 

ديكورا.

ومنها أيًضا الشجريات وهي شجرة صغرية ال يزيد 

ارتفاعها عن ثالثة أمتار ومنها نبات الهبسكس والورد 

والفل.

نخيل الزينة هو من أجمل النباتات التي تُزرع لجمال 

أوراقها. وتُستخدم يف تزيني املنازل ومنها النخيل املروحي.

املتسّلقات وهي نباتات غري قادرة عىل أن تنمو رأسيٍّا، وهي تُزرع يف املنزل 

لجمال أزهارها وأوراقها ومنها نبات الياسمني البلدي، والبوتس.

الصبارات تعترب نباتات عصارية معّمرة. تتحّمل ظروف الجّو القاسية، وتُزرع يف 

املنزل، يف األماكن التي يتوّفر ضوء الشمس املبارش ومنها صبار جلد النمر واألوليفريا.

اإلسبدسرتا

الفالنجيوم

البوتس

الورد

األوليفريا

النخيل املروحي

الكزبرة

الجارونيا

الفل

الياسمني

الفيكس ديكورا

الهبسكس
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

عىل  التعّرف  -  يتم 
النباتات  أنواع 
مع  حسيًّا 
الوصف الشفهي 

للنبات.

الرسم  نشاط  -  يف 
الكفيف  أرشك 
مجموعة  ضمن 
يتم  بدور  وكّلفه 

أداؤه شفهيًّا.
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لنستكِشْف

اُنظر إىل مخّطط الشقة املقابل، وقرِّر أين يمكنك أن تضع 

أن  تذّكر  النّص.  يف  املذكورة  املنزلية  النباتات  من  أربعة 

أفراد  بها  لوضعها، بحيث يستمتع  األمثل  املكان  يف  تفّكر 

األُرسة ويستفيدون من منافعها عىل أكمل وجه. برَّر عىل 

إجابتك.

لنراِجْع

املوضوع  هذا  يف  تعّلمتها  التي  األبرز  الحقيقة  ١.  ما 

حول النباتات؟ وملاذا؟

يف  النباتات  وجود  من  األهّم  الفائدة  ما  رأيك،  ٢.  يف 

منزلك؟ وملاذا؟

٣.  أّي نوع من النباتات تحّب زراعته داخل منزلك؟ وملاذا؟

الموضوع ٤-١ الزراعة في المنزل

النباتات املنزلية والتزيني الداخيل

تضفي زراعة النباتات يف املنزل ملسة من الجمال والطبيعة، كما أنّها تساعد 

عىل الشعور بالراحة واالسرتخاء. هذا فضًال عن أنّها تعمل عىل تنقية الهواء من 

من خالل عملية البناء الضوئي وزيادة غاز األكسجني وذلك يف عملية التنفس.

الجميلة،  الرائحة  ذات  العشبية  النباتات  عن  فضًال 

هناك أيًضا نباتات نزرعها داخل 

تنقسم  تزيينه.  بغرض  املنزل 

تزيني  نباتات  إىل  النباتات  هذه 

ورقية وغري مزهرة ومنها نباتات 

والفالنجيوم  والقشطة  البوتس 

والفوجري.

وهناك نباتات للزينة مزهرة 

ومنها نبات الجارونيا والورد والفل والياسمني.

تحتاج النباتات بصفة عاّمة إىل الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي. وعادة 

ما نتساءل عن املكان األفضل لزراعة نباتات التزيني داخل املنزل. هذا التساؤل 

يحّدده بشكل أسايس مدى احتياج النبات إىل الضوء. بصفة عاّمة، تحتاج جميع 

النباتات إىل الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي.

وتختلف النباتات بني نباتات تتحّمل شّدة الضوء وتحتاج إىل ضوء الشمس 

املبارش، مثل نبات الصبار، ونباتات ال تتحّمل الضوء املبارش، بل إنّها تحتاج إىل ضوء أقّل وتسّمى نباتات 

الظّل، مثل نبات البوتس.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات عن • 

النباتات التي يمكن زراعتها يف املنزل.

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات عن • 

نباتات الزينة وأنواعها.

أعطي أسبابًا ألهّمية زراعة نباتات الزينة يف • 

تجميل وتحسني املنزل.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما هي النباتات التي يمكن أن تزرعها داخل املنزل؟ أين تكون؟

لنتعلَّْم

معرفتك بنوع النبات من حيث قدرته عىل تحّمل شّدة الضوء، تحّدد لك أين يمكنك وضعه داخل املنزل.

بجمال  تتميّز  نباتات  هي  عام  بوجه  الزينة  ونباتات 

أشكالها وأوراقها وألوان أزهارها. ولذلك تُستخدم يف تجميل 

املنازل والحدائق والشوارع واملباني والفنادق. وتنقسم إىل 

حجًما  النباتات  أكرب  وهي  األشجار  منها  عديدة،  مجاميع 

الفيكس  شجرة  ومنها  أمتار  ثالثة  عن  ارتفاعها  ويزيد 

ديكورا.

ومنها أيًضا الشجريات وهي شجرة صغرية ال يزيد 

ارتفاعها عن ثالثة أمتار ومنها نبات الهبسكس والورد 

والفل.

نخيل الزينة هو من أجمل النباتات التي تُزرع لجمال 

أوراقها. وتُستخدم يف تزيني املنازل ومنها النخيل املروحي.

املتسّلقات وهي نباتات غري قادرة عىل أن تنمو رأسيٍّا، وهي تُزرع يف املنزل 

لجمال أزهارها وأوراقها ومنها نبات الياسمني البلدي، والبوتس.

الصبارات تعترب نباتات عصارية معّمرة. تتحّمل ظروف الجّو القاسية، وتُزرع يف 

املنزل، يف األماكن التي يتوّفر ضوء الشمس املبارش ومنها صبار جلد النمر واألوليفريا.

اإلسبدسرتا

الفالنجيوم

البوتس

الورد

األوليفريا

النخيل املروحي

الكزبرة

الجارونيا

الفل

الياسمني

الفيكس ديكورا

الهبسكس
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ُكن أنت الخبير!

»اللبالب الشيطاني« هو نوع من أنواع النباتات املزهرة مصدرها منطقة البولنيزيا الفرنسية، وقد اكتسبت اسمها من شبه استحالة 
موتها ونمّوها أكثر فأكثر يف األماكن املظلمة. عىل الذين يرغبون يف اقتناء هذه النبتة أن يعلموا أنّها ساّمة للحيوانات األليفة. وبذلك، 

من الرضوري إبقاؤها بعيًدا عن متناول هذه الحيوانات.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

عن  للبحث  أرُسهم  أفراد  أحد  مع  التعاون  التالميذ  من  اُطلب 
تحّمل  التالميذ  عىل  أمكن.  إذا  ورشائها  واختيارها،  معيّنة  نبتة 

مسئولية االعتناء بها.

نصيحة تعليمية
لتكن إرشاداتك مخترصة. فاإلكثار من الكالم يعيق عمليّة الفهم 
لدى التالميذ. ُكن واضًحا، وليكن كالمك مخترًصا مفيًدا ومبارًشا. 
كذلك، اُطلب من التالميذ إعادة صياغة خطابك للتأكُّد من أنّهم 

فهموا الدرس.
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لنستكِشْف
ما  تطبيق  كيفيّة  مناقشة  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
أفكارهم  وعرض  الخاّصة،  تجربتهم  عىل  النّص  من  اكتسبوه 

بواسطة مخطَّط.

الوقت: 5-10 دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل اآلن سنفّكر يف كيفيّة تطبيق ما قرأناه عىل • 
تجاربنا اليومية. سنفّكر يف طريقة تقسيم منزلنا من خالل 

النظر إىل مخطَّط يضّم الغرف والشبابيك كّلها.

اِتِّبع خطوات روتني: مخطَّط املعرفة )املفرّسة أدناه(.• 

قراءة  خالل  من  »لنستكِشْف«  فقرة  موضوع  1.  قدِّم 
اإلرشادات واألسئلة بصوت عاٍل.

منزل  مخطَّط  تحليل  كيفية  عن  نموذًجا  للتالميذ  2.  اِعرض 
برسمه عىل السبّورة. اِحرص عىل عنونة الغرف والشبابيك 

كّلها.

3.  ُقل اِعملوا ضمن مجموعات من أربعة أشخاص وراجعوا 
لوحة  استخدموا  ثّم  لتنمو.  النباتات  إليه  ما تحتاج  سويًّا 
املنزل  مخطَّط  لرسم  التأشري  وأقالم  امللصق/األوراق 
أخريًا،  الغرف.  كّل  ومعنونني  الشبابيك  كّل  فيه  واضعني 
ضعوا عالمة )( عىل املواضع يف املنزل التي تعتقدون أنّها 

األنسب لنمّو النباتات.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحدثون. قدِّم لهم  4.  تجوَّ
مخطَّطك  خصائص  إىل  أرِش  إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة 

ملساعدتهم عىل إنجاز مخطَّطاتهم.

اختياري: اُطلب من التالميذ تشارك مخطَّطاتهم مع زمالئهم 
يف الفصل.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم بشكل غري رسمي ليتأّكدوا 

من فهمهم األفكار الرئيسة يف الدرس.

الوقت: دقيقتان

اِتِّبع خطوات روتني: أكِمل عملك يف منزلك )املفرّسة أدناه(.• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
املنزل  إىل  ثّم سيأخذونها  الفصل،  إجاباتهم يف  سيكملون 

ليتشاركوها مع أرُسهم.

2.  ُقل عليكم أن تحرّضوا إجابات عن هذه األسئلة يف الفصل، 
ثّم تأخذونها معكم إىل املنزل لتشاركها مع أفراد أرُسكم. 
أنواع  حول  ا  جدًّ جيّدة  فكرة  أرُسكم  أفراد  أحد  يمتلك  قد 
النباتات املناسبة التي عليكم إحضارها إىل املنزل أو يمكنه 
القتناء  أهّمية  األكثر  الفائدة  حول  معلومات  يعطيكم  أن 

النباتات يف املنزل!
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إذا دعت الحاجة واحرص عىل أن  الفصل وقدِّم املساعدة 
يلتزم التالميذ بإتمام املهاّم املوّكلة إليهم.

عندما ينتهي التالميذ من إجراء أكرب قدر ممكن من األبحاث • 
التي  املعلومات  تشارك  منهم  اُطلب  املحّدد،  الوقت  خالل 
وجدوها مع أحد زمالئهم أو ضمن مجموعات صغرية أو مع 

الجميع يف الفصل.

الموضوع ٤-٢ ص. 25-24

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

املعلومات،  إيجاد  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

الوقت: 15 دقيقة

من األفضل إنجاز هذا النشاط يف معمل للكمبيوتر • 
أو يف أّي مكان يتوّفر فيه كمبيوتر لكّل تلميذ أو 
بهذا  القيام  أيًضا  يمكن  تالميذ.  مجموعة  لكّل 

املرشوع يف املنزل إذا اقتىض األمر.

ُقل يف الحّصة السابقة، أنشأت حسابًا عىل موقع • 
املوقع.  هذا  إىل  وتعّرفت  املرصي«  املعرفة  »بنك 
اليوم، سنستخدمه من جديد للبحث عن النباتات. 

لكن أّواًل، سأقرأ املعلومات من الصفحة 24.

اِقرأ النّص يف الصفحة 24 بصوت عاٍل.• 

ُقل اآلن، حان دورك. اِخرت أربعة نباتات، واجمع • 
املعلومات عنها باستخدام »بنك املعرفة املرصي«.

عندما ينتهي التالميذ من إعداد مخطَّط املعرفة، • 
ُقل سننجز اآلن، مرشوًعا بحثيًّا قصريًا آخر ضمن 

مجموعات. لكن أّواًل، لنقرأ الصفحة 25.

اِقرأ النّص يف الصفحة 25 بصوت عاٍل.• 

اِتِّبع خطوات روتني: قم خطِّط لبحثك• 

1.  ُقل إلجراء بحث فّعال، ال بّد من تجهيز بعض 
قائمة  َضعوا  ببحثكم،  البدء  قبل  األسئلة. 
تحتاجون  التي  املعلومات  وبنوع  بأسئلتكم 

إليها لإلجابة عن أسئلتكم.

الجيّد إعداد بعض مصطلحات  كذلك، من  2.  ُقل 
البحث. من املهّم أن تكون مصطلحات البحث 
شاملة وواسعة النطاق لتتمّكنوا من الحصول 
عىل املعلومات املطلوبة، عىل أاّل تكون عاّمة إىل 
النتائج.  من  الكثري  عىل  فتحصلون  كبري  حّد 
أن  يمكنكم  ثالثة  أو  مصطلحني  اُكتبوا 

تستخدموها.

قائمة  اثنني بمشاركة  أو  لتلميذ  اختياري: اِسمح 
مع  أعّدوها  التي  البحث  ومصطلحات  أسئلتهم 

زمالئهم يف الفصل.

3.  بعد دقيقة، ُقل حسنًا، حان اآلن وقت البحث!

يف  ل  تجوَّ بحث.  إجراء  التالميذ  من  4.  اُطلب 

الفالنجيوم تعلَّمنا يف هذا املوضوع أّن زراعة 

إىل  الجمال  من  ملسة  تُضفي  النباتات 

املنزل وتُساعد يف املحافظة عىل صحتنا. 

هو  الشكل،  يف  كما  الفالنجيوم  نبات 

نبات منزيل جميل ينّقي الهواء يف املنزل.

هل توّد أن تضعه يف غرفتك؟ اِبحث عن 

أربعة نباتات منزلية مزهرة وغري مزهرة 

العثور  يمكنك  منزلك.  يف  وضعها  تريد 

واملكتبات  الكتب  يف  املعلومات  عىل 

أفراد  من  أو  املرصي  املعرفة  بنك  وعىل 

األُرسة الذين لديهم معلومات مفيدة عن 

النباتات. بعدها، أجب عن األسئلة التالية.

اِبحث عن أربعة نباتات يمكن زراعتها يف منزلك، وأِجب عن األسئلة التالية حول كّل منها.

ما نوع هذا 

النبات؟

أين ستضعه

يف منزلك؟

ملاذا ستضعه

يف هذا املكان؟

هل هذا النبات 

مزهر أو

غري مزهر؟

ما اسم

هذا النبات؟

الموضوع ٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

نباتات  وثالثة  الطعام،  يف  تُستخدم  عشبية  نباتات  ثالثة  عن  وابحث  مجموعتك،  مع  تشارك 

مزهرة تُزرع يف املنزل. اُرسم صورة لكّل نبات، ثّم قاِرن بني رسمك ورسوم زمالئك يف املجموعات 

األخرى. كم من النباتات تّم تكراره لدى أكثر مجموعة؟ ما النباتات الشائعة؟

ثالثة نباتات عشبية تُستخدم يف الطعام

ثالثة نباتات مزهرة تُزرع يف املنزل

لنراِجْع

١. يف رأيك، يف أيٍّ من غرف املنزل يجب أن نضع النباتات؟ وملاذا؟

٢. ما الذي يجب أن تفّكر فيه قبل اختيار نبات منزيل؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٤-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢٥ ٢٤
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الفالنجيوم تعلَّمنا يف هذا املوضوع أّن زراعة 

إىل  الجمال  من  ملسة  تُضفي  النباتات 

املنزل وتُساعد يف املحافظة عىل صحتنا. 

هو  الشكل،  يف  كما  الفالنجيوم  نبات 

نبات منزيل جميل ينّقي الهواء يف املنزل.

هل توّد أن تضعه يف غرفتك؟ اِبحث عن 

أربعة نباتات منزلية مزهرة وغري مزهرة 

العثور  يمكنك  منزلك.  يف  وضعها  تريد 

واملكتبات  الكتب  يف  املعلومات  عىل 

أفراد  من  أو  املرصي  املعرفة  بنك  وعىل 

األُرسة الذين لديهم معلومات مفيدة عن 

النباتات. بعدها، أجب عن األسئلة التالية.

اِبحث عن أربعة نباتات يمكن زراعتها يف منزلك، وأِجب عن األسئلة التالية حول كّل منها.

ما نوع هذا 

النبات؟

أين ستضعه

يف منزلك؟

ملاذا ستضعه

يف هذا املكان؟

هل هذا النبات 

مزهر أو

غري مزهر؟

ما اسم

هذا النبات؟

الموضوع ٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

نباتات  وثالثة  الطعام،  يف  تُستخدم  عشبية  نباتات  ثالثة  عن  وابحث  مجموعتك،  مع  تشارك 

مزهرة تُزرع يف املنزل. اُرسم صورة لكّل نبات، ثّم قاِرن بني رسمك ورسوم زمالئك يف املجموعات 

األخرى. كم من النباتات تّم تكراره لدى أكثر مجموعة؟ ما النباتات الشائعة؟

ثالثة نباتات عشبية تُستخدم يف الطعام

ثالثة نباتات مزهرة تُزرع يف املنزل

لنراِجْع

١. يف رأيك، يف أيٍّ من غرف املنزل يجب أن نضع النباتات؟ وملاذا؟

٢. ما الذي يجب أن تفّكر فيه قبل اختيار نبات منزيل؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٤-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢٥ ٢٤

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إتمام  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
لتنمية  الالزمة  املساعدة  عىل  والحصول  صادق 

املهارات املكتسبة.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

أخرض •  أصفر،  أحمر،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفرّسة أدناه(.

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.

من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  2.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى إشارات 
أّي  لديكم  يكن  لم  حال  يف  الضوئية.  املرور 
إذًا تقفون  أسئلة أو شكوك حول املاّدة، فأنتم 
عند اإلشارة الخرضاء وعليكم أن تضعوا عالمة 
)( يف املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح 

ويمكنكم اآلن امليض قدًما.

لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  3.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.

تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  4.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

أنشطة التوّسع
1.  ساِعد التالميذ عىل إجراء أبحاث حول النباتات 
تقرير  وإعداد  والرائعة  االعتيادية  غري  املنزلية 
وعرضه  إليها  توّصلوا  التي  النتائج  أهّم  حول 
املساعدة  أمام زمالئهم. َدعهم يطلبون  شفهيًّا 
يف  البحث  ينجزوا  أن  أو  األرُسة  من  فرد  من 

املدرسة تحت إرشاف املعّلم.

تتضّمن  بمذّكرة  االحتفاظ  التالميذ  من  2.  اُطلب 
والخطوات  النباتات،  أنواع  حول  معلومات 
مراحل  تتتبّع  كما  بنبتتهم،  لالعتناء  الروتينية 

نمّوها، ويرفقون ذلك بصور ورسومات.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف تجربتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقْل 
معكم إىل الفصل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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الموضوع ٥-1 ص. 27-26

رعاية نباتات الزينة
األهداف

معلومات •  إليجاد  املرصي  املعرفة  بنك  أستخدم 
عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات داخل • 
املنزل.

املنزل •  داخل  النباتات  تكاثر  طرق  إحدى  أنّفذ 
ومنها التكاثر بالُعقلة.

المهارات الحياتية

تحديد املشكالت• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

االنتماء• 

األدوات المطلوبة

آلة تصوير )كامريا( )اختياري(• 

النباتات •  من  الكثري  فيه  مكان  عن  صورة 
الخارجيّة وتلك املخّصصة للزينة )اختياري(

دليل إرشاد خاّص بالنباتات )اختياري(• 

طرق  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
للعناية  الالزمة  االحتياجات  املنزلية.  النباتات  تكاثر 
الفّعالة  البحث  طرق  املنزل.  داخل  بالنباتات 

باستخدام بنك املعرفة املرصي.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  5.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

املنزل  داخل  بالنباتات  االعتناء  فوائد  ناقشنا  لقد  1.  ُقل 
ومتطّلبات ذلك. سنتعّلم يف هذا الدرس عن كيفية االعتناء 

بالنباتات داخل املنزل.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

اختياري: اِسأل أيًّا من األهداف طبّقت حتّى اآلن؟

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار. حفِّ

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

الموضوع ٥-١ رعاية نباتات الزينة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات • 

عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات • 

داخل املنزل.

أنّفذ إحدى طرق تكاثر النباتات داخل املنزل • 

ومنها التكاثر بالُعقلة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات املنزلية؟

لنتعلَّْم

هناك أدوات عّدة يجب أن تتوّفر لديك حتى تتمّكن من زراعة النباتات والعناية بها، ومنها األصص، 

والرتبة لزراعة النبات، وكنك الري، ومقّص ُعقلة لقّص فروع النبات، وبالطبع جاروف لتعبئة األصيص 

بالرتبة.

جاروفمقص ُعقلةكنك الريأصص

لكي ينمو النبات يحتاج إىل العنارص الغذائية األساسية التي يستمّدها من الرتبة التي ينمو فيها. ولكن 

تزويد  علينا  يجب  لذلك،  لها.  النبات  الستهالك  نتيجة  الرتبة  يف  العنارص  هذه  تتناقص  الوقت،  مرور  مع 

النباتات بهذه العنارص الرضورية لنمّوها عن طريق إضافة السماد للرتبة أو يف مياه الري، كما يف الشكل.

نقل النبات إىل أصيص أكرب (تدوير النبات)إضافة السماد للرتبة

كما يجب مالحظة نمّو النباتات بحيث يتناسب حجم النبات مع حجم األصص املزروع فيه ضمانًا 

لعدم تزاحم النباتات داخل األصص. وذلك إلتاحة الفرصة للنبات لينمو جيًّدا.

لنستكِشْف

سيعطيك املعّلم أسماء بعض النباتات. اِبحث مع مجموعتك عن عدد مّرات الري التي يحتاج إليها كّل نوع 

من النبات؟ بعدها، اكتب معلومتنَي عن كّل نبات.

لنراِجْع

١. ماذا يحدث لو لم تتّم إضافة السماد بشكل منتظم إىل النباتات املنزلية؟

٢.  تحدَّث كيف تقوم بزراعة نبات من اختيارك واالهتمام به.

رعاية النباتات داخل املنزل

تعّلم أّن النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة العناية بها، وعند زراعتها يجب 

التأّكد من أّن نوع النبات الذي تختاره سينمو جيًّدا يف املكان الذي ستضعه فيه. هل يحتاج هذا النبات إىل 

إضاءة شديدة أو إضاءة منخفضة؟ وما نوع الرتبة املناِسبة لزراعة هذا النبات لكي ينمو بصورة جيّدة؟ 

متباعدة،  فرتات  عىل  تُروى  الصبارات  فمثًال،  النبات.  يحتاجها  التي  الري  مياه  كميّة  معرفة  أيًضا  يجب 

ويجري الري بالكنك الرشاش.

٢٧ ٢٦
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لنتفاَعْل مًعا
ما  حول  نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 

تحتاج إليه لالعتناء بالنباتات املنزلية.

الوقت: 5 دقائق.

ُقل لنبدأ بالتفكري يف األماكن التي نجد فيها نباتات خارجية • 
أو مخّصصة للزينة.

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!• 

1.  اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

فكِّروا  بل  تجيبوا،  ال  لكن  سؤااًل،  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
بصمت!

الالزمة  االحتياجات  ما  عاٍل:  بصوت  التايل  السؤال  3.  اِقرأ 
للعناية بالنباتات املنزلية؟

أنواع  التفكري يف  السؤال سيساعدكم  لإلجابة عن هذا  4.  ُقل 
النباتات التي تملكونها يف منازلكم، وكيفية اعتناء أرُسكم 

بها.

امُلحتَملة.  التالميذ يفكرون بصمت يف بعض اإلجابات  5.  دع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  6.  بعد 
املالحظات  يمكنكما تسجيل  األفكار.  وليتشاركا  له  زميل 

باختصار!

مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  7.  تأكَّْد 
الفصل.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  السؤال.  طرح  سأعيد  ٨.  ُقل 
لإلجابة.

الالزمة  االحتياجات  ما  مجّدًدا:  عاٍل  بصوت  السؤال  ٩.  اِقرأ 
للعناية بالنباتات املنزلية؟

مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  10.  اِخرت 
إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 
مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات 

ُمحتَملة: أحتاج إىل أصص وتربة ومقّص وكنك الرّي.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة، وتذكُّر كّل 

ما سيتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق.

نقرأ •  وفيما  املنزلية،  النباتات  رعاية  عن  اآلن  سنقرأ  ُقل 
سنتتبّع ما سنتعّلمه يف كّل مقطع.

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت.• 

قبل القراءة:

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

2.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول عىل دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف.« وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت.«

4.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

األفكار  تشارك  املوضوع؟  هذا  تعرفون حول  ماذا  5.  اِسأل 
مع التالميذ واطلب منهم تسجيلها يف عمود »أعرف.«

6.  اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟

أثناء القراءة:

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل املالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
وأِجب  املألوفة  غري  املصطلحات  عرِّف  دفاترهم.  يف  األساسية 

عن أّي سؤال قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة:

ماذا تعّلمتم عن هذا  اِسأل  النّص،  التالميذ  1.  بعد أن ينهي 
لوها يف عمود »تعّلمت.« املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
تكن  لم  حال  يف  تعرفوها؟  أن  توّدون  التي  األخرى  املعلومة 

اإلجابة يف النّص، فأين يمكنكم إيجادها؟

2.  أرِش إىل الهدفني التعليميني األّول والثاني. ُقل اآلن يمكنكم 
القول كيف تعتنون بالنباتات داخل املنزل. أحسنتم!

الموضوع ٥-١ رعاية نباتات الزينة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات • 

عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات • 

داخل املنزل.

أنّفذ إحدى طرق تكاثر النباتات داخل املنزل • 

ومنها التكاثر بالُعقلة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات املنزلية؟

لنتعلَّْم

هناك أدوات عّدة يجب أن تتوّفر لديك حتى تتمّكن من زراعة النباتات والعناية بها، ومنها األصص، 

والرتبة لزراعة النبات، وكنك الري، ومقّص ُعقلة لقّص فروع النبات، وبالطبع جاروف لتعبئة األصيص 

بالرتبة.

جاروفمقص ُعقلةكنك الريأصص

لكي ينمو النبات يحتاج إىل العنارص الغذائية األساسية التي يستمّدها من الرتبة التي ينمو فيها. ولكن 

تزويد  علينا  يجب  لذلك،  لها.  النبات  الستهالك  نتيجة  الرتبة  يف  العنارص  هذه  تتناقص  الوقت،  مرور  مع 

النباتات بهذه العنارص الرضورية لنمّوها عن طريق إضافة السماد للرتبة أو يف مياه الري، كما يف الشكل.

نقل النبات إىل أصيص أكرب (تدوير النبات)إضافة السماد للرتبة

كما يجب مالحظة نمّو النباتات بحيث يتناسب حجم النبات مع حجم األصص املزروع فيه ضمانًا 

لعدم تزاحم النباتات داخل األصص. وذلك إلتاحة الفرصة للنبات لينمو جيًّدا.

لنستكِشْف

سيعطيك املعّلم أسماء بعض النباتات. اِبحث مع مجموعتك عن عدد مّرات الري التي يحتاج إليها كّل نوع 

من النبات؟ بعدها، اكتب معلومتنَي عن كّل نبات.

لنراِجْع

١. ماذا يحدث لو لم تتّم إضافة السماد بشكل منتظم إىل النباتات املنزلية؟

٢.  تحدَّث كيف تقوم بزراعة نبات من اختيارك واالهتمام به.

رعاية النباتات داخل املنزل

تعّلم أّن النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة العناية بها، وعند زراعتها يجب 

التأّكد من أّن نوع النبات الذي تختاره سينمو جيًّدا يف املكان الذي ستضعه فيه. هل يحتاج هذا النبات إىل 

إضاءة شديدة أو إضاءة منخفضة؟ وما نوع الرتبة املناِسبة لزراعة هذا النبات لكي ينمو بصورة جيّدة؟ 

متباعدة،  فرتات  عىل  تُروى  الصبارات  فمثًال،  النبات.  يحتاجها  التي  الري  مياه  كميّة  معرفة  أيًضا  يجب 

ويجري الري بالكنك الرشاش.

٢٧ ٢٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

ذّكر فئات الدمج بخطوات استخدام بنك املعرفة، مع مالحظة أنه يتم تطبيق ذلك باستخدام قارئ الشاشة لفئة األكّفاء.
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الموضوع ٥-١ رعاية نباتات الزينة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم بنك املعرفة املرصي إليجاد معلومات • 

عن طرق تكاثر النباتات املنزلية.

أحّدد االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات • 

داخل املنزل.

أنّفذ إحدى طرق تكاثر النباتات داخل املنزل • 

ومنها التكاثر بالُعقلة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات املنزلية؟

لنتعلَّْم

هناك أدوات عّدة يجب أن تتوّفر لديك حتى تتمّكن من زراعة النباتات والعناية بها، ومنها األصص، 

والرتبة لزراعة النبات، وكنك الري، ومقّص ُعقلة لقّص فروع النبات، وبالطبع جاروف لتعبئة األصيص 

بالرتبة.

جاروفمقص ُعقلةكنك الريأصص

لكي ينمو النبات يحتاج إىل العنارص الغذائية األساسية التي يستمّدها من الرتبة التي ينمو فيها. ولكن 

تزويد  علينا  يجب  لذلك،  لها.  النبات  الستهالك  نتيجة  الرتبة  يف  العنارص  هذه  تتناقص  الوقت،  مرور  مع 

النباتات بهذه العنارص الرضورية لنمّوها عن طريق إضافة السماد للرتبة أو يف مياه الري، كما يف الشكل.

نقل النبات إىل أصيص أكرب (تدوير النبات)إضافة السماد للرتبة

كما يجب مالحظة نمّو النباتات بحيث يتناسب حجم النبات مع حجم األصص املزروع فيه ضمانًا 

لعدم تزاحم النباتات داخل األصص. وذلك إلتاحة الفرصة للنبات لينمو جيًّدا.

لنستكِشْف

سيعطيك املعّلم أسماء بعض النباتات. اِبحث مع مجموعتك عن عدد مّرات الري التي يحتاج إليها كّل نوع 

من النبات؟ بعدها، اكتب معلومتنَي عن كّل نبات.

لنراِجْع

١. ماذا يحدث لو لم تتّم إضافة السماد بشكل منتظم إىل النباتات املنزلية؟

٢.  تحدَّث كيف تقوم بزراعة نبات من اختيارك واالهتمام به.

رعاية النباتات داخل املنزل

تعّلم أّن النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة العناية بها، وعند زراعتها يجب 

التأّكد من أّن نوع النبات الذي تختاره سينمو جيًّدا يف املكان الذي ستضعه فيه. هل يحتاج هذا النبات إىل 

إضاءة شديدة أو إضاءة منخفضة؟ وما نوع الرتبة املناِسبة لزراعة هذا النبات لكي ينمو بصورة جيّدة؟ 

متباعدة،  فرتات  عىل  تُروى  الصبارات  فمثًال،  النبات.  يحتاجها  التي  الري  مياه  كميّة  معرفة  أيًضا  يجب 

ويجري الري بالكنك الرشاش.

٢٧ ٢٦

ُكن أنت الخبير!

خبري عام البساتني هو شخص يستخدم املعرفة العلميّة لزراعة النباتات، ليشارك بعد ذلك معلوماته مع مزارعي الفواكه والخضار 
واألزهار. يدرس خرباء علم البساتني رّدة فعل النباتات عىل الحرشات املؤذية واألمراض بهدف زراعة نباتات أكثر قدرة عىل التكيّف. 

كذلك يعملون عىل املحافظة عىل البيئة من خالل إصالح األرايض التي ترّضرت من الزراعة أو استخراج املعادن.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

بعض  يف  باملساعدة  لكم  السماح  أرُسكم  أفراد  أحد  من  اُطلبوا 
املهاّم املطلوبة للمحافظة عىل أّي نباتات خارجية أو مخّصصة 
لوا اسم النبتة التي تعتنون بها باإلضافة  للزينة يف منازلكم. سجِّ

إىل الخطوات التي تعتمدونها إلنجاز هذه املهّمة.

نصيحة تعليمية
أن  قبل  الفّعال.  التعليم  مفتاح  والتنظيم هما  املسبق  التخطيط 
النباتات،  كاستطالع  نشاط  أّي  يف  املشاركة  التالميذ  من  تطلب 
األدوات  تجهيز  من  لتتمّكن  له  تطبيقهم  لكيفية  بدّقة  خطِّط 
الالزمة وتأمني الظروف املناسبة فيلبّي التالميذ الرشوط املطلوبة 

ويحّققون النجاح املرجّو.
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لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تطبيق املعلومات التي اكتسبوها 

يف حياتهم اليوميّة بهدف الحصول عىل املزيد من املعلومات.

الوقت: 15 دقيقة.

سيحتاج التالميذ إىل استخدام شبكة اإلنرتنت، أو بنك املعرفة • 
النباتات. يمكنهم  املرصي أو أّي مصدر معلومات آخر عن 

أيًضا إنجاز هذا النشاط يف املنزل وكأنّه مرشوع.

يضعها •  ما  غالبًا  التي  النباتات  بعض  أسماء  التالميذ  اِمنح 
النباتات، سيكون  املرصيون يف منازلهم. وإلكمال استطالع 
عىل التالميذ توزيع النباتات ضمن فئات والتقاط صور لكّل 
النباتات يف  البحث عن هذه  ثّم عليهم  أو رسمها. من  منها 

دليل خاّص بالنباتات أو يف »بنك املعرفة املرصي«.

ُقل سنفّكر يف النباتات املوضوعة يف منازلنا.• 

قدِّم موضوع فقرة »لنستكِشْف« بقراءة اإلرشادات بصوت • 
إلنجاز  التالميذ  سيستخدمها  التي  الطرق  ارِشح  عاٍل. 

االستطالع.

عىل التالميذ إنجاز االستطالع وتشارك النتائج التي توّصلوا • 
إليها مع زمالئهم يف الفصل.

لنراِجْع
املحتوى  التالميذ وجهات نظر متعّددة عن  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح أّن التالميذ 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 

فهمهم أو وجهة نظرهم بفهم أو وجهة نظر اآلخرين.

2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اخرت زمياًل واجلسا وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  4.  ُقل 
أن  قبل  اختالفهما.  أو  إجابتَيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف 

تنتقل إىل السؤال التايل بدِّل زميلك.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  5.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  6.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

7.  سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.
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الموضوع ٥-٢ ص. 2٨-2٩

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية: تحديد املشكالت

املحور ضمن  التالميذ يف موضوع  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
يف  ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم 

تجربتهم.

الوقت: 15 دقيقة

البذرة. •  من  تنمو  أنّها  نعرف  نبتة  سنختار  ُقل 
ونمّوها.  النبتة  هذه  زراعة  مراحل  رسم  عليكم 
يمكنكم االستعانة ببنك املعرفة أو مكتبة املدرسة 
املعرفة  بنك  لكّن  معّلم.  أو  أرُسكم  أفراد  أحد  أو 

ا بحّد ذاته! املرصي مفيد جدًّ

اِقرأ النّص يف الصفحة 2٨ بصوت عاٍل.• 

ذ•  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

فكِّر

1.  َضع التالميذ ضمن مجموعات صغرية ودعهم 
يختارون نبتة.

إجاباتهم  مشاركة  التالميذ  من  اختياري: اطلب 
مع زمالئهم يف الفصل.

خطِّط

اخرتتها  التي  النباتات  حول  اآلن  ستبحث  2.  ُقل 
من  لتتمّكن  املرصي  املعرفة  بنك  باستخدام 
البذرة  بزراعة  بدًءا  املختلفة،  املراحل  رسم 

وحتّى اكتمال نمّوها.

3.  اِقرأ النّص يف الصفحة 2٩ بصوت عاٍل.

ذ نفِّ

4.  ُقل مراحل نمو النبات التي اخرتتها.

النباتات  جدول  يمألون  التالميذ  دَع  5.  للمتابعة 
املعرفة  بنك  باستخدام  مرص  يف  شيوًعا  األكثر 

املرصي.

اختياري: اُطلب من التالميذ مشاركة رسوماتهم 
وتفسرياتهم مع زمالئهم يف الفصل.

الموضوع ٥-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة 

لتكاثر  عديدة  طرق  هناك  تكاثرها.  وطرق  عددها  زيادة 

تتكاثر  التي  النباتات  ومن  بالبذرة،  التكاثر  منها  النباتات 

النباتات  من  أّي  زراعة  جّربت  هل  الريحان.  نبات  بالبذرة 

باستخدام البذور؟ وهناك أيًضا التكاثر الخرضي الذي يتّم 

باستخدام جزء من النبات مثل التكاثر بالُعقلة. وفيما ييل 

مثال عن التكاثر الخرضي بالُعقلة يف نبات البوتس.

يُعترب نبات البوتس من أكثر النباتات املنزلية شيوًعا يتكاثر 

ساق  من  جزء  بأخذ  وذلك  الُعقلة  طريق  عن  البوتس  نبات 

األقّل،  عىل  ثالثة  أو  برعَمني  عىل  يحتوي  بحيث  النبات 

بيئة  يف  الُعقل  وتُزرع  الفرع.  وسط  من  تُؤخذ  أن  ل  ويُفضَّ

مناِسبة، إّما يف وسط مائي أو يف الرتبة عىل أن يُرتك برعم 

يف  أو  الرتبة  سطح  مستوى  تحت  اآلخر  والربعم  الهواء  يف 

القطع.  مكان  أسفل  من  الجذور  تنمو  حيث  املائي  الوسط 

ويوضع النبات بجوار مصدر غري مبارش للضوء، كما يف الشكل.

هذا  زراعة  مراحل  بالرسم  ح  وضِّ بالبذرة.  زراعتها  ويمكن  تعرفها  التي  النباتات  إحدى  اِخَرت 

النبات ونمّوه. يمكنك أن تسرتشد ببنك املعرفة أو مكتبة املدرسة أو أحد أفراد أُرستك أو معّلمك. 

تختلف النباتات بعضها عن بعض اختالًفا كبريًا من حيث العناية. إلنجاز هذا النشاط، استخِدم 

بنك املعرفة املرصي ملعرفة املزيد حول االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات، ثّم أِجب عن األسئلة 

التالية.

أي نوع من

النبات هو؟

أين يجب

أن تزرعه؟

ما طرق تكاثره؟

كم مّرة يجب ريّه؟

كم مرة يجب

وضع السماد له؟

الياسمنيالريحانجلد النمر النبات

لنراِجْع

١.  استناًدا إىل ما تعّلمته عن التكاثر بالبذرة وبالُعقلة، أّي منهما تفّضل؟ وملاذا؟

٢. يف رأيك، هل يمكن اعتماد طريقة التكاثر بالُعقلة لزراعة كّل أنواع النباتات؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٥-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢٩ ٢٨٢٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

رشح املفردات واملفاهيم بمرادفات سهلة يسهل معرفتها )التكاثر بالبذرة، التكاثر بالعقلة( أو من خالل الصور أو فيديو التكاثر الخرضي.
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الموضوع ٥-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

النباتات من الكائنات الحيّة. لذا، من املهّم أن نتعّلم كيفيّة 

لتكاثر  عديدة  طرق  هناك  تكاثرها.  وطرق  عددها  زيادة 

تتكاثر  التي  النباتات  ومن  بالبذرة،  التكاثر  منها  النباتات 

النباتات  من  أّي  زراعة  جّربت  هل  الريحان.  نبات  بالبذرة 

باستخدام البذور؟ وهناك أيًضا التكاثر الخرضي الذي يتّم 

باستخدام جزء من النبات مثل التكاثر بالُعقلة. وفيما ييل 

مثال عن التكاثر الخرضي بالُعقلة يف نبات البوتس.

يُعترب نبات البوتس من أكثر النباتات املنزلية شيوًعا يتكاثر 

ساق  من  جزء  بأخذ  وذلك  الُعقلة  طريق  عن  البوتس  نبات 

األقّل،  عىل  ثالثة  أو  برعَمني  عىل  يحتوي  بحيث  النبات 

بيئة  يف  الُعقل  وتُزرع  الفرع.  وسط  من  تُؤخذ  أن  ل  ويُفضَّ

مناِسبة، إّما يف وسط مائي أو يف الرتبة عىل أن يُرتك برعم 

يف  أو  الرتبة  سطح  مستوى  تحت  اآلخر  والربعم  الهواء  يف 

القطع.  مكان  أسفل  من  الجذور  تنمو  حيث  املائي  الوسط 

ويوضع النبات بجوار مصدر غري مبارش للضوء، كما يف الشكل.

هذا  زراعة  مراحل  بالرسم  ح  وضِّ بالبذرة.  زراعتها  ويمكن  تعرفها  التي  النباتات  إحدى  اِخَرت 

النبات ونمّوه. يمكنك أن تسرتشد ببنك املعرفة أو مكتبة املدرسة أو أحد أفراد أُرستك أو معّلمك. 

تختلف النباتات بعضها عن بعض اختالًفا كبريًا من حيث العناية. إلنجاز هذا النشاط، استخِدم 

بنك املعرفة املرصي ملعرفة املزيد حول االحتياجات الالزمة للعناية بالنباتات، ثّم أِجب عن األسئلة 

التالية.

أي نوع من

النبات هو؟

أين يجب

أن تزرعه؟

ما طرق تكاثره؟

كم مّرة يجب ريّه؟

كم مرة يجب

وضع السماد له؟

الياسمنيالريحانجلد النمر النبات

لنراِجْع

١.  استناًدا إىل ما تعّلمته عن التكاثر بالبذرة وبالُعقلة، أّي منهما تفّضل؟ وملاذا؟

٢. يف رأيك، هل يمكن اعتماد طريقة التكاثر بالُعقلة لزراعة كّل أنواع النباتات؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٥-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٢٩ ٢٨٢٨

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
ا،  لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ
أكرب.  إىل مجهود  أحتاج  أتقنته بمستوى جيّد، 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

وعًدا.  اُكتب  الذاتي،  التقييم  إنهائك  بعد  3.  ُقل 
أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

4.  بعد مراجعتك إجابات التالميذ، اُطلب من الذين 
وضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث )بحاجة إىل 
مجهود أكرب( أن يراجعوا النّص أو أن يتحّدثوا 

يف املوضوع مع زمالئهم املتمّكنني من فهمه.

حثّهم  التالميذ،  إجابات  مراجعتك  اختياري: بعد 
السبّورة،  واكتبها عىل  األفكار،  إعطائك بعض  عىل 
سأزرع  بالنباتات.  العناية  عن  أكثر  سأتعّلم  مثاًل: 

بذرة وأراقب نمّوها.

5.  أِشد باحرتام التالميذ لآلخرين.

أنشطة التوّسع
مهنة  حول  أبحاث  إجراء  عىل  التالميذ  1.  ساِعد 
دراستها،  أو  النباتات  بزراعة  مرتبطة  أخرى 
وتسجيل نتائج أبحاثهم وعرضها عىل زمالئهم 
يف الفصل. َدعهم يطلبون املساعدة من فرد من 
تحت  املدرسة  يف  البحث  ينجزوا  أن  أو  األرُسة 

إرشاف املعّلم.

سيجرون  أنّهم  يتخيّلوا  أن  التالميذ  من  2.  اُطلب 
مقابلة مع جنايني، أو مصّمم حدائق، أو عاِلم 
نبات، أو بائع أزهار، أو خبري يف علم البساتني. 
أهل  اُدع شخًصا من  قوائمهم.  يقّدمون  َدعهم 

االختصاص لإلجابة عن أسئلتهم، إذا أمكن.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقل 
أرُسكم  أفراد  أحد  استشارة  يمكنكم  الفصل. كما  إىل  معكم 
بما أّن هذه األسئلة عن تغيريات يمكنكم القيام بها يف املنزل.

املراجعة عىل •  أسئلة  عن  إجاباتهم  كتابة  التالميذ  من  اُطلب 
ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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الموضوع ٦-1 ص. 31-30

المهن الصناعية
األهداف

أحدِّد بعض املهن الصناعية الرضورية لألرُسة.• 

التي •  الصناعية  املهن  من  مهنة  كّل  مهاّم  أحدِّد 
تحتاج إليها األرُسة.

أتعّرف األدوات املستخدمة يف كّل مهنة.• 

المهارات الحياتية

ابتكار األفكار• 

تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

االنتماء• 

األدوات المطلوبة

الئحة بالوظائف الصناعية.• 

ما  وتقييم  الدرس  إىل  للنظر  دقيقة  التالميذ  4.  أعِط 
سيكتشفونه.

مثاًل: إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من   5.  اُطلب 
الصناعية  املهن  بعض  عن  للبحث  فرصتنا  هذه 
الرضورية لألرُسة. هذه فرصتنا للتفكري يف مهاّم كّل 
إليها األرُسة.  التي تحتاج  الصناعية  املهن  مهنة من 
للتعّرف عىل األدوات املستخدمة يف كّل  هذه فرصتنا 

مهنة.

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

قدِّم موضوع الدرس، وُقل لقد سبق أن ناقشنا طرق الزراعة • 
وفوائدها. أّما اآلن، فسنناقش فوائد صناعة األشياء وبنائها، 

وإصالحها.

)املفرّسة •  االستكشاف!  وقت  حان  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
أدناه(

1.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

2.  اُكتب عىل السبّورة:هذه فرصتنا الستكشاف…!

3.  للحرص عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل األهداف، اُكتب 
مثاًل:  »الستكشاف«،  كلمة  تحت  مبارشة  األفعال  بعض 
للبحث،  إىل،  للنظر  ملناقشة،  لدرس،  البتكار،  يف،  للتفكري 

لألخذ باالعتبار، للتخطيط.

الموضوع ٦-١ المهن الصناعية

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحدِّد بعض املهن الصناعية الرضورية لألُرسة.• 

أحّدد مهاّم كّل مهنة من املهن الصناعية التي • 

تحتاج إليها األُرسة.

أتعّرف األدوات املستخدمة يف كّل مهنة.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املهن الصناعية التي تعرفها؟ وملاذا تُعترب مهّمة؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

يف رأيك، ما الصفات التي يتمتّع بها عامل البناء والسبّاك وعامل الكهرباء املمتاز؟ وما هي األدوات التي 

يستخدمها كّل منهم يف عمله؟

لنراِجْع

١.  ما أهّمية كلٍّ من هذه املجاالت الصناعية يف حياتنا اليوميّة؟

٢.  أيٌّ من املهن املذكورة أعاله تعتقد أنّها األصعب؟ يف رأيك، أّي مهنة قد تستمتع أكثر بممارستها؟ 

اِرشح.

٣.  َمن ِمن األشخاص الذين تعرفهم يزاولون مهنة صناعية؟ ما نوع األعمال التي يؤّديها؟ ما املهارات 

املميّزة التي لديه؟

إىل  النواحي،  كافة  من  لنا،  معارصة  حياة  توفري  يف  الفضل  يعود 

عّمال الكهرباء. فهم يساعدون يف صيانة األجهزة الكهربائية وتركيبها 

الغيار  ِقطع  تركيب  عىل  قادرون  أنّهم  كما  وإصالحها،  وتجربتها 

عىل  يجب  وإصالحها.  الكهربائية،  واألجهزة  اآلالت  يف  اإللكرتونية 

عّمال الكهرباء أن يفهموا كيفية عمل الشبكات واألجهزة الكهربائية، 

وكذلك األعطال التي قد تطرأ عليها لكي يتمكنوا من تحديد مشكالتها 

ومعالجتها. يجب عليهم أيًضا أن يكونوا حريصني يف عملهم، ويراعوا 

األمن والسالمة؛ ألّن التعامل مع الكهرباء دائًما يكون خطًرا. ويستخدم 

عّمال الكهرباء أدوات منها أجهزة قياس التيار الكهربي وفرق الجهد، 

أخرى.  وأدوات  األسالك  تقشري  وأدوات  املختلفة،  بأنواعها  واملفّكات 

هل تعرف أدوات أخرى يستخدمها عّمال الكهرباء؟

عّمال الكهرباء واألدوات املستخدمة

يقوم السبّاكون برتكيب املواسري التي تنقل املياه والرصف 

الصحي، وبإصالحها، كما أنّهم يقومون بتوصيل األجهزة املنزلية 

مثل الغساالت وسّخانات املياه. وكذلك يتأّكدون من أّن املواسري 

آمنة وال يتّرسب منها يشء. فعىل السبّاك أن يكون قادًرا عىل حّل 

املشكالت التي تواجهه يف العمل، وقادًرا عىل الفهم الدقيق ألنظمة 

لحّل  الرياضية  القوانني  بعض  يستخدم  وأن  املعّقدة،  املواسري 

املشكالت يف عمله هذا. ويستخدم السبّاكون يف عملهم مفاتيح 

الربط وقواطع املواسري واملناشري وماكينات لحام املواسري. 

السبّاكون واألدوات املستخدمة

أهّمية املهن الصناعية

الصناعي  القطاع  يف  فالعاملون  منها.  مختلفة  أنواع  وثّمة  مجتمعنا  يف  ا  جدٍّ مهّمة  الصناعية  املهن 

يصنعون، ويرّكبون ويُصلحون أشياء نحتاج إليها ونستخدمها يوميٍّا. لننظر إىل بعض األمثلة عن املهن 

الصناعية.

فالنّجارون  البناء.  أعمال  من  مختلفة  أنواع  ثّمة 

البناء  لنموذج  طبًقا  ويقطعونها  األخشاب  يقيسون 

امُلعّد لهم.

والطواِبق،  الجدران  تشييد  فمهمتهم  البنّاءون  أما 

باستخدام الطوب واإلسمنت. باإلضافة إىل ذلك، يُكلَّف 

مواقع  وتجهيز  األنقاض  بإزالة  البناء  عّمال  بعض 

ونقل  والطالء،  اآلالت،  وتشغيل  الحفر،  وحفر  البناء، 

عّمال  يتمتّع  أن  يجب  وإليها.  املواقع  من  البناء  مواد 

غالبًا  ألنّهم  ممتازة  تواصل  بمهارات  جميعهم  البناء 

قادرين  يكونوا  أن  عليهم  كما  فريق.  يف  يعملون  ما 

عىل حّل املشكالت التي تواجههم يف العمل. كما يجب 

عليهم التحّيل بالحذر ومراعاة عوامل األمن والسالمة. 

أّما األدوات التي يستخدمها عّمال البناء كّل يوم فهي 

تعرف  هل  واملثاقب.  واملناشري  واألزاميل  املطارق 

أدوات أخرى يستخدمها عّمال البناء؟

عّمال البناء واألدوات املستخدمة

٣١ ٣٠
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لنتفاَعْل مًعا
والتعامل  بفّعالية  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

مع اآلخرين باحرتام.

الوقت: 2-5 دقائق

يف •  التفكري  خالل  من  املوضوع  هذا  باستكشاف  لنبدأ  ُقل 
الوظائف الصناعية التي نعرفها.

اِتِّبع خطوات روتني: أتباَدل األفكار!• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.  .1

يف  التفكري  منكم  أريد  بعدها،  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
إجاباتكم ويف أسباب أهّمية كّل منها. اِحتفظوا بإجاباتكم 

ألنفسكم يف الوقت الحارض.

3.  اِقرأ السؤالني بصوت عاٍل: ما املهن الصناعية التي تعرفها؟ 
وملاذا تُعترب مهّمة؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفكرون بصمت يف بعض اإلجابات  4.  دع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

5.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل واحد منكم اآلن جنبًا إىل جنب 
واحدة  فكرة  أحدكما  وليشارك  الفصل،  يف  زمالئه  أحد 

فقط! بعدها فليشارك اآلخر فكرة واحدة أيًضا.

يف  زمالئهم  مع  األفكار  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  6.  تأكَّْد 
الفصل، وأنّهم ينتظرون فكرة منهم أيًضا.

7.  ُقل سأعيد طرح السؤالني. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم 
لإلجابة!

الذين  التالميذ  اِخرت  مجّدًدا.  عاٍل  بصوت  السؤالني  ٨.  اِقرأ 
رفعوا أيديهم واطلب منهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم 
ينبغي  لكن  مالحظاتهم  إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف 
أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات ُمحتَملة: يؤّدي عامل 
من  الكثري  يصنع  ألنّه  حياتنا  يف  ا  مهمًّ دوًرا  املصنع 
ألنّه  مهّم  امليكانيكي  إليها.  نحتاج  التي  األشياء 
والنّجار  بسالسة،  مركباتنا  تسري  أن  عىل  يحرص 

مهّم ألنّه يصنع األثاث.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
ما  أسئلة استطرادية، مثل: )االسم( ما رأيك؟ )االسم(  عليهم 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء مثال 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم 

املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: 15 دقيقة

الوظائف •  عن  األمثلة  من  الكثري  قّدمنا  أن  وبعد  اآلن  ُقل 
الصناعية، لنقرأ املعلومات عن بعض منها لنرى ما إذا كانت 
خريطة  سنستعمل  ناقشناها.  التي  املعلومات  مع  تتطابق 

ذهنية لنبقى عىل اّطالع باملعلومات التي اكتسبناها.

اِتِّبع خطوات روتني: خريطة ذهنية )املفرّسة أدناه(• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتعلَّْم«. اِقرأ عنوان الدرس 
وأهدافه.

2.  اُرسم دائرة كبرية أو مربًّعا يف وسط السبّورة، واكتب فيه 
وظائف صناعية.

3.  دَع التالميذ يقرأون نّص يف فقرة »لنتعلَّْم«.

من  املزيد  وأِضف  النّص  يف  املفيدة  النقاط  عند  ف  4.  توقَّ
الهدف هو  السبّورة.  الذهنية عىل  الخريطة  إىل  املعلومات 

تنظيم مرئي ملا تعّلمه التالميذ عن املوضوع.

النّص، اطرح عليهم املزيد  اختياري: بعد االنتهاء من قراءة 
من األسئلة. مثاًل: يف رأيك، ما هو األمر املثري لالهتمام بالدرجة 

األوىل؟ يف رأيك، ما هي الوظيفة األصعب؟

أو عىل  دفاتركم  يف  الذهنية  الخريطة  اِنسخوا  اختياري: ُقل 
ورقة مستقّلة.

الموضوع ٦-١ المهن الصناعية

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحدِّد بعض املهن الصناعية الرضورية لألُرسة.• 

أحّدد مهاّم كّل مهنة من املهن الصناعية التي • 

تحتاج إليها األُرسة.

أتعّرف األدوات املستخدمة يف كّل مهنة.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املهن الصناعية التي تعرفها؟ وملاذا تُعترب مهّمة؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

يف رأيك، ما الصفات التي يتمتّع بها عامل البناء والسبّاك وعامل الكهرباء املمتاز؟ وما هي األدوات التي 

يستخدمها كّل منهم يف عمله؟

لنراِجْع

١.  ما أهّمية كلٍّ من هذه املجاالت الصناعية يف حياتنا اليوميّة؟

٢.  أيٌّ من املهن املذكورة أعاله تعتقد أنّها األصعب؟ يف رأيك، أّي مهنة قد تستمتع أكثر بممارستها؟ 

اِرشح.

٣.  َمن ِمن األشخاص الذين تعرفهم يزاولون مهنة صناعية؟ ما نوع األعمال التي يؤّديها؟ ما املهارات 

املميّزة التي لديه؟

إىل  النواحي،  كافة  من  لنا،  معارصة  حياة  توفري  يف  الفضل  يعود 

عّمال الكهرباء. فهم يساعدون يف صيانة األجهزة الكهربائية وتركيبها 

الغيار  ِقطع  تركيب  عىل  قادرون  أنّهم  كما  وإصالحها،  وتجربتها 

عىل  يجب  وإصالحها.  الكهربائية،  واألجهزة  اآلالت  يف  اإللكرتونية 

عّمال الكهرباء أن يفهموا كيفية عمل الشبكات واألجهزة الكهربائية، 

وكذلك األعطال التي قد تطرأ عليها لكي يتمكنوا من تحديد مشكالتها 

ومعالجتها. يجب عليهم أيًضا أن يكونوا حريصني يف عملهم، ويراعوا 

األمن والسالمة؛ ألّن التعامل مع الكهرباء دائًما يكون خطًرا. ويستخدم 

عّمال الكهرباء أدوات منها أجهزة قياس التيار الكهربي وفرق الجهد، 

أخرى.  وأدوات  األسالك  تقشري  وأدوات  املختلفة،  بأنواعها  واملفّكات 

هل تعرف أدوات أخرى يستخدمها عّمال الكهرباء؟

عّمال الكهرباء واألدوات املستخدمة

يقوم السبّاكون برتكيب املواسري التي تنقل املياه والرصف 

الصحي، وبإصالحها، كما أنّهم يقومون بتوصيل األجهزة املنزلية 

مثل الغساالت وسّخانات املياه. وكذلك يتأّكدون من أّن املواسري 

آمنة وال يتّرسب منها يشء. فعىل السبّاك أن يكون قادًرا عىل حّل 

املشكالت التي تواجهه يف العمل، وقادًرا عىل الفهم الدقيق ألنظمة 

لحّل  الرياضية  القوانني  بعض  يستخدم  وأن  املعّقدة،  املواسري 

املشكالت يف عمله هذا. ويستخدم السبّاكون يف عملهم مفاتيح 

الربط وقواطع املواسري واملناشري وماكينات لحام املواسري. 

السبّاكون واألدوات املستخدمة

أهّمية املهن الصناعية

الصناعي  القطاع  يف  فالعاملون  منها.  مختلفة  أنواع  وثّمة  مجتمعنا  يف  ا  جدٍّ مهّمة  الصناعية  املهن 

يصنعون، ويرّكبون ويُصلحون أشياء نحتاج إليها ونستخدمها يوميٍّا. لننظر إىل بعض األمثلة عن املهن 

الصناعية.

فالنّجارون  البناء.  أعمال  من  مختلفة  أنواع  ثّمة 

البناء  لنموذج  طبًقا  ويقطعونها  األخشاب  يقيسون 

امُلعّد لهم.

والطواِبق،  الجدران  تشييد  فمهمتهم  البنّاءون  أما 

باستخدام الطوب واإلسمنت. باإلضافة إىل ذلك، يُكلَّف 

مواقع  وتجهيز  األنقاض  بإزالة  البناء  عّمال  بعض 

ونقل  والطالء،  اآلالت،  وتشغيل  الحفر،  وحفر  البناء، 

عّمال  يتمتّع  أن  يجب  وإليها.  املواقع  من  البناء  مواد 

غالبًا  ألنّهم  ممتازة  تواصل  بمهارات  جميعهم  البناء 

قادرين  يكونوا  أن  عليهم  كما  فريق.  يف  يعملون  ما 

عىل حّل املشكالت التي تواجههم يف العمل. كما يجب 

عليهم التحّيل بالحذر ومراعاة عوامل األمن والسالمة. 

أّما األدوات التي يستخدمها عّمال البناء كّل يوم فهي 

تعرف  هل  واملثاقب.  واملناشري  واألزاميل  املطارق 

أدوات أخرى يستخدمها عّمال البناء؟

عّمال البناء واألدوات املستخدمة

٣١ ٣٠

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

مراعاة أن تكون الخريطة الذهنية مكتوبة ومصورة، واالستعانة يف ذلك بالبطاقات مثال )كلمة نجار: يضع بجانبها املتعّلم صورة النجار يف الخريطة الذهنية 
املرسومة عىل السبورة(.
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الموضوع ٦-١ المهن الصناعية

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحدِّد بعض املهن الصناعية الرضورية لألُرسة.• 

أحّدد مهاّم كّل مهنة من املهن الصناعية التي • 

تحتاج إليها األُرسة.

أتعّرف األدوات املستخدمة يف كّل مهنة.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املهن الصناعية التي تعرفها؟ وملاذا تُعترب مهّمة؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

يف رأيك، ما الصفات التي يتمتّع بها عامل البناء والسبّاك وعامل الكهرباء املمتاز؟ وما هي األدوات التي 

يستخدمها كّل منهم يف عمله؟

لنراِجْع

١.  ما أهّمية كلٍّ من هذه املجاالت الصناعية يف حياتنا اليوميّة؟

٢.  أيٌّ من املهن املذكورة أعاله تعتقد أنّها األصعب؟ يف رأيك، أّي مهنة قد تستمتع أكثر بممارستها؟ 

اِرشح.

٣.  َمن ِمن األشخاص الذين تعرفهم يزاولون مهنة صناعية؟ ما نوع األعمال التي يؤّديها؟ ما املهارات 

املميّزة التي لديه؟

إىل  النواحي،  كافة  من  لنا،  معارصة  حياة  توفري  يف  الفضل  يعود 

عّمال الكهرباء. فهم يساعدون يف صيانة األجهزة الكهربائية وتركيبها 

الغيار  ِقطع  تركيب  عىل  قادرون  أنّهم  كما  وإصالحها،  وتجربتها 

عىل  يجب  وإصالحها.  الكهربائية،  واألجهزة  اآلالت  يف  اإللكرتونية 

عّمال الكهرباء أن يفهموا كيفية عمل الشبكات واألجهزة الكهربائية، 

وكذلك األعطال التي قد تطرأ عليها لكي يتمكنوا من تحديد مشكالتها 

ومعالجتها. يجب عليهم أيًضا أن يكونوا حريصني يف عملهم، ويراعوا 

األمن والسالمة؛ ألّن التعامل مع الكهرباء دائًما يكون خطًرا. ويستخدم 

عّمال الكهرباء أدوات منها أجهزة قياس التيار الكهربي وفرق الجهد، 

أخرى.  وأدوات  األسالك  تقشري  وأدوات  املختلفة،  بأنواعها  واملفّكات 

هل تعرف أدوات أخرى يستخدمها عّمال الكهرباء؟

عّمال الكهرباء واألدوات املستخدمة

يقوم السبّاكون برتكيب املواسري التي تنقل املياه والرصف 

الصحي، وبإصالحها، كما أنّهم يقومون بتوصيل األجهزة املنزلية 

مثل الغساالت وسّخانات املياه. وكذلك يتأّكدون من أّن املواسري 

آمنة وال يتّرسب منها يشء. فعىل السبّاك أن يكون قادًرا عىل حّل 

املشكالت التي تواجهه يف العمل، وقادًرا عىل الفهم الدقيق ألنظمة 

لحّل  الرياضية  القوانني  بعض  يستخدم  وأن  املعّقدة،  املواسري 

املشكالت يف عمله هذا. ويستخدم السبّاكون يف عملهم مفاتيح 

الربط وقواطع املواسري واملناشري وماكينات لحام املواسري. 

السبّاكون واألدوات املستخدمة

أهّمية املهن الصناعية

الصناعي  القطاع  يف  فالعاملون  منها.  مختلفة  أنواع  وثّمة  مجتمعنا  يف  ا  جدٍّ مهّمة  الصناعية  املهن 

يصنعون، ويرّكبون ويُصلحون أشياء نحتاج إليها ونستخدمها يوميٍّا. لننظر إىل بعض األمثلة عن املهن 

الصناعية.

فالنّجارون  البناء.  أعمال  من  مختلفة  أنواع  ثّمة 

البناء  لنموذج  طبًقا  ويقطعونها  األخشاب  يقيسون 

امُلعّد لهم.

والطواِبق،  الجدران  تشييد  فمهمتهم  البنّاءون  أما 

باستخدام الطوب واإلسمنت. باإلضافة إىل ذلك، يُكلَّف 

مواقع  وتجهيز  األنقاض  بإزالة  البناء  عّمال  بعض 

ونقل  والطالء،  اآلالت،  وتشغيل  الحفر،  وحفر  البناء، 

عّمال  يتمتّع  أن  يجب  وإليها.  املواقع  من  البناء  مواد 

غالبًا  ألنّهم  ممتازة  تواصل  بمهارات  جميعهم  البناء 

قادرين  يكونوا  أن  عليهم  كما  فريق.  يف  يعملون  ما 

عىل حّل املشكالت التي تواجههم يف العمل. كما يجب 

عليهم التحّيل بالحذر ومراعاة عوامل األمن والسالمة. 

أّما األدوات التي يستخدمها عّمال البناء كّل يوم فهي 

تعرف  هل  واملثاقب.  واملناشري  واألزاميل  املطارق 

أدوات أخرى يستخدمها عّمال البناء؟

عّمال البناء واألدوات املستخدمة

٣١ ٣٠

ُكن أنت الخبير!

، إىل املدن الذكية،  الحكومة املرصية هي املستثمر الرئيس يف قطاع البناء يف البالد، إذ تستثمر يف كّل يشء انطالًقا من اإلسكان امليرسَّ
وصواًل إىل املقّر الحكومي الجديد املعروف باسم »العاصمة اإلدارية الجديدة«. ونظًرا إىل أنّها تبعد 45 كم عن رشق القاهرة، من 

املتوّقع أن تستوعب املدينة الجديدة بعًضا من االزدحام الذي تعاني منه القاهرة حاليًّا.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية• 

فكِّروا يف طرق تتيح لكم وألرُسكم اكتساب املزيد من املعلومات 
حول الوظائف الصناعية داخل مجتمعكم. مثاًل، اذهبوا يف جولة 
داخل مصنع، أو تحّدثوا إىل مدير موقع بناء حول مرشوع محيّل. 

لوا املالحظات وأِعّدوا تقريًرا بما تعّلمتموه. سجِّ

نصيحة تعليمية
سيساعدك توظيف الخيال، ومقاطع الفيديو، واملقاطع الصوتية، 
انتباه  الحفاظ عىل  الدروس عىل  يف  اليومية  الحياة  من  واألمثلة 

التالميذ وإضفاء الحيوية إىل فصلك.
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لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل التوّسع يف األفكار التي قرأوها 

يف النّص.

الوقت: 5 دقائق.

قدِّم املوضوع: ُقل اآلن، سنفّكر يف الرشوط املطلوب توّفرها • 
لدى العّمال الصناعيني إلنجاز عملهم.

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث )املفرّسة أدناه(• 

قراءة  خالل  من  »لنستكِشْف«  فقرة  موضوع  1.  قدِّم 
اإلرشادات والسؤالني بصوت عاٍل.

2.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف 
الفصل واقرآ كّل سؤال بصوت عاٍل وفّكرا فيهما بصمت 

للحظة. ثّم استديرا وناقشا إجاباتكما مع بعضكما.

3.  يناقش التالميذ األسئلة ضمن مجموعات ثنائية.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  4.  تجوَّ
يف  معيّنة  نقاط  إىل  ههم  وجِّ إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة 

النّص تدعم أفكارهم.

5.  اِستدِع بعض التالميذ لإلجابة عن األسئلة كّلها.

اختياري: اُكتب بدايات جمل لكّل سؤال عىل السبّورة لتساعد 
اُطلب  إجاباتهم.  يف  املوضوع  عن  الخروج  عدم  عىل  التالميذ 

منهم قراءة بدايات الجمل أثناء اإلجابة.

لنراِجْع
املحتوى  التالميذ وجهات نظر متعّددة عن  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 

فهمهم أو وجهة نظرهم بفهم أو وجهة نظر اآلخرين.

2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اخرت زمياًل واجلسا وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  4.  ُقل 
أن  قبل  اختالفهما.  أو  إجابتَيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف 
تنتقل إىل السؤال التايل بدِّل زميلك. ستفعلون ذلك يف كّل 

سؤال.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  5.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  6.  ُقل توّقفوا عن العمل، سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

7.  سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

عرض عرض صور لألدوات املستخدمة يف اإلصالح مدعمة بكلمة تعرّب عنها. يف  يكتفي 
الخاص  املرشوع 
بجمل  باإلصالح 
ملراحل  وصفية 
مع  التعامل 

املرشوع.
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ا ملعرفة املزيد عن املهنة التي تجمعون  الوظائف مفيدة جدًّ
يفيدكم  اإلنرتنت،  شبكة  استخدام  قبل  عنها.  املعلومات 
من  الصلة.  ذات  البحث  بمصطلحات  قائمة  تحرّضوا  أن 
املهّم أن تكون مصطلحات البحث شاملة وواسعة النطاق 
أاّل  عىل  املطلوبة،  املعلومات  عىل  الحصول  من  لتتمّكنوا 
تكون عاّمة إىل حّد كبري فتحصلون عىل الكثري من النتائج.

فيها  التي سيبحثون  املصادر  تسجيل  التالميذ  من  4.  اُطلب 
التي  البحث  مصطلحات  إىل  باإلضافة  املعلومات  عن 
سيستخدمونها يف حال كانوا سيجرون بحثهم عىل شبكة 

اإلنرتنت. 
مع  أبحاثهم  خطط  مشاركة  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 

زمالئهم يف الفصل.

ذ نفِّ

التالية  الحّصة  يف  أبحاثكم!  إلجراء  الوقت  حان  اآلن،  5.  ُقل 
ستشاركوننا املعلومات التي توّصلتم إليها.

الموضوع ٦-٢ ص. 33-32

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

ابتكار األفكار• 

تطبيق مهارات اإلدارة الذاتية• 

املعلومات،  إيجاد  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

الوقت: 15 دقيقة

الصناعية، •  الوظائف  عىل  تعّرفنا  وقد  اآلن،  ُقل 
أبحاثكم  إلجراء  الوقت  بعض  ستخّصصون 
صناعية  وظيفة  عن  املعلومات  وإيجاد  الخاّصة 

من اختياركم.

٩.  اِقرأ النّص يف الصفحة 32 بصوت عاٍل.

ذ•   اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

فكِّر

1.  اُطلب من التالميذ التفكري يف الوظيفة الصناعية 
ل يف الفصل  التي يرغبون يف البحث عنها. تجوَّ
واسأل التالميذ عن أفكارهم. إذا كانوا يواجهون 
صعوبة يف التفكري يف وظيفة ما، أو إذا اختاروا 
وظيفة غري صناعية، فقدِّم لهم قائمة الوظائف 

التي أعددتها ليختاروا منها.

خياراتهم  مشاركة  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 
مع زمالئهم يف الفصل.

خطِّط 

2.  ُقل اآلن، وبعد أن اخرتتم الوظيفة، حان الوقت 
كنتم  إذا  ومفيدة.  فّعالة  بحث  خّطة  إلعداد 
قد  الوظيفة،  هذه  يمارس  شخًصا  تعرفون 
إذا كان  إجراء مقابلة معه.  يكون من األفضل 
هذا  يكون  قد  مكتبة،  إىل  الذهاب  بإمكانكم 
املكتبات  أمناء  يستطيع  إذ  جيًّدا،  خياًرا  أيًضا 
أنتم  التي  املعلومات  إيجاد  عىل  مساعدتكم 
بحاجة إليها برسعة. وأخريًا، يمكنكم استخدام 
املعرفة  »بنك  كموقع  اإللكرتونية،  املواقع 
إرشاف  تحت  اإلنرتنت  شبكة  أو  املرصي«، 

شخص راشد.

شبكة  عىل  بحثًا  ستجرون  كنتم  إذا  3.  ُقل 
املصادر  أّن  من  تتأّكدوا  أن  فعليكم  اإلنرتنت، 
التي تعتمدونها موثوقة. غالبًا، ما تنرش املواقع 
معلومات   e.g بحريَف  تنتهي  التي  الحكومية 
وقوائم  املوسوعات  تُعترب  كذلك،  موثوقة. 

اِخَرت مهنتنَي صناعيتنَي. يمكنك اختيار إحداهما من النص يف فقرة لنتعلَّْم، واألخرى من القائمة 

التي سيعطيها لك املعّلم، أو أي مهنة أخرى تثري اهتمامك.

إلجراء بحث واكتشاف املزيد عن كّل مهنة. بإمكانك الذهاب إىل املكتبة وطلب املساعدة من أمني املكتبة، 

أو إجراء بحثك يف موقع إحدى املكتبات عىل شبكة اإلنرتنت. كما يمكنك استخدام املوقع اإللكرتوني لبنك 

املعرفة املرصي للحصول عىل مصادر املعلومات، أو إجراء عمليات بحث عامة عىل شبكة اإلنرتنت، ولكن 

تأكَّد من أّن مصادر املعلومات التي وجدتها موثوقة. وقد يمكنك إجراء مقابلة مع شخص يزاول مهنة 

صناعية.

أوِجد ما ييل:

ما املهام اليوميّة التي يقوم بها األشخاص الذين يمارسون هذه املهنة؟١

ما األدوات التي يستخدمها هؤالء العّمال؟٢

ما املهارات التي يجب أن يُتقنها هؤالء العّمال؟٣

ما نوع التدريب أو املؤّهالت التي يحتاج إليها هؤالء العّمال؟٤

ما الفائدة التي يقّدمها هؤالء العّمال لك وألُرستك؟٥

َضع خّطة عمل لبحثك.

أين يمكنني إيجاد املعلومات؟

ما كلمات البحث التي يجب أن أستخدمها؟

اِمأل الجدول باملعلومات التي وجدتها، ثّم شاِرك تقريرك مع زمالئك يف الفصل.

املهام: املهام:

األدوات: األدوات:

املهارات: املهارات:

التدريب: التدريب:

الفائدة بالنسبة يل وألُرستي: الفائدة بالنسبة يل وألُرستي:

اسم املهنة ٢: اسم املهنة ١: 

لنراِجْع

١.  ما الصعوبات التي واجهتها يف العثور عىل املعلومات التي كنت تبحث عنها؟ ما الذي يمكنك تغيريه 

عندما تُجري بحثًا يف املّرة املقبلة؟

أو  عنها  قرأت  التي  املهن  هذه  إحدى  يف  العمل  يف  يفيدك  أن  يمكن  تمتلكها  التي  املهارات  من  ٢.  أيٌّ 

مهنة  تفّضل  أم  تكرب؟  عندما  املهنة  هذه  تمارس  أن  توّد  هل  هي؟  مهنة  أّي  عنها؟  بحثًا  أجريت 

أخرى؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٦-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٦-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢
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اِخَرت مهنتنَي صناعيتنَي. يمكنك اختيار إحداهما من النص يف فقرة لنتعلَّْم، واألخرى من القائمة 

التي سيعطيها لك املعّلم، أو أي مهنة أخرى تثري اهتمامك.

إلجراء بحث واكتشاف املزيد عن كّل مهنة. بإمكانك الذهاب إىل املكتبة وطلب املساعدة من أمني املكتبة، 

أو إجراء بحثك يف موقع إحدى املكتبات عىل شبكة اإلنرتنت. كما يمكنك استخدام املوقع اإللكرتوني لبنك 

املعرفة املرصي للحصول عىل مصادر املعلومات، أو إجراء عمليات بحث عامة عىل شبكة اإلنرتنت، ولكن 

تأكَّد من أّن مصادر املعلومات التي وجدتها موثوقة. وقد يمكنك إجراء مقابلة مع شخص يزاول مهنة 

صناعية.

أوِجد ما ييل:

ما املهام اليوميّة التي يقوم بها األشخاص الذين يمارسون هذه املهنة؟١

ما األدوات التي يستخدمها هؤالء العّمال؟٢

ما املهارات التي يجب أن يُتقنها هؤالء العّمال؟٣

ما نوع التدريب أو املؤّهالت التي يحتاج إليها هؤالء العّمال؟٤

ما الفائدة التي يقّدمها هؤالء العّمال لك وألُرستك؟٥

َضع خّطة عمل لبحثك.

أين يمكنني إيجاد املعلومات؟

ما كلمات البحث التي يجب أن أستخدمها؟

اِمأل الجدول باملعلومات التي وجدتها، ثّم شاِرك تقريرك مع زمالئك يف الفصل.

املهام: املهام:

األدوات: األدوات:

املهارات: املهارات:

التدريب: التدريب:

الفائدة بالنسبة يل وألُرستي: الفائدة بالنسبة يل وألُرستي:

اسم املهنة ٢: اسم املهنة ١: 

لنراِجْع

١.  ما الصعوبات التي واجهتها يف العثور عىل املعلومات التي كنت تبحث عنها؟ ما الذي يمكنك تغيريه 

عندما تُجري بحثًا يف املّرة املقبلة؟

أو  عنها  قرأت  التي  املهن  هذه  إحدى  يف  العمل  يف  يفيدك  أن  يمكن  تمتلكها  التي  املهارات  من  ٢.  أيٌّ 

مهنة  تفّضل  أم  تكرب؟  عندما  املهنة  هذه  تمارس  أن  توّد  هل  هي؟  مهنة  أّي  عنها؟  بحثًا  أجريت 

أخرى؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٦-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٦-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. لديك ثالثة 
أتقنته  ا،  جدًّ جيّد  بمستوى  أتقنته  خيارات: 
َضع  أكرب.  مجهود  إىل  وأحتاج  جيّد،  بمستوى 

عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

3.  ذكِّر التالميذ برضورة التحيّل بالصدق!

وعًدا.  اُكتب  الذاتي،  التقييم  إنهائك  بعد  4.  ُقل 
أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

5.  بعد مراجعتك إجابات التالميذ، اُطلب من الذين 
وضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث )بحاجة إىل 
مجهود أكرب( أن يراجعوا النّص أو أن يتحّدثوا 

يف املوضوع مع زمالئهم املتمّكنني من فهمه.

حثّهم  التالميذ،  إجابات  مراجعتك  اختياري: بعد 
السبّورة،  واكتبها عىل  األفكار،  إعطائك بعض  عىل 
أكرب  بجهد  سأعمل  الفصل،  يف  أكثر  سأنتبه  مثاًل: 

عىل واجباتي يف املنزل، سأقرأ النّص بتمّعن أكثر.

أنشطة التوّسع
1.  ساِعد التالميذ عىل إجراء أبحاث حول الوظائف 
األكثر شيوًعا يف القطاع الصناعي بهدف تحديد 
أنواع الوظائف املطلوبة أكثر من غريها. َدعهم 
أن  أو  األرُسة  من  فرد  من  املساعدة  يطلبون 

ينجزوا البحث يف املدرسة تحت إرشاف املعّلم.

أن يرافقوا شخًصا يمارس  التالميذ  2.  اُطلب من 
يقارنوا  وأن  كامل  يوم  ملّدة  صناعية  وظيفة 
تجربتهم عىل  مع  الوظيفة  هذه  عن  توّقعاتهم 

أرض الواقع.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

11.   اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.

12.   ُقل سوف تجيبون عن هذه األسئلة يف املنزل وتحرضونها 
معكم إىل الفصل.

فقرة  أسئلة  عن  إجاباتهم  كتابة  التالميذ  من  13.   اُطلب 
»لنراِجْع« عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.



٧٨

القيام باإلصالحات املنزلية

مع مرور الوقت واالستخدام، تتلف بعض األشياء التي لدينا يف املنزل. فالجدران مثًال تتشّقق وتظهر 

عليها بقع، ويتقّرش الطالء. أّما الخشب فيتعّرض للخدش ويفقد لونه، وتصبح أرجل الطاوالت ومفّصالت 

األبواب مفّككة، وقد تتشّقق أشياء أخرى أو تتمّزق أو تتكّرس. ولكن األمر الجيّد يف كّل ذلك، أنّك تستطيع 

مساعدة أفراد أُرستك يف إصالح الكثري من هذه األشياء.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل بعض اإلصالحات املنزلية.• 

أجد حالٍّ للمشكلة التي تحتاج إىل اإلصالحات • 

املنزلية وأطبّقها.

أنّفذ، مع املساعدة، بعض اإلصالحات املنزلية • 

البسيطة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك إصالح يشء يف منزلك تعرَّض للتلف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٧-١ اإلصالحات المنزلية

لنستكِشْف

فكِّر يف خمس مشكالت أخرى ويف حلول لكلٍّ منها. ما األدوات واملهارات التي تحتاج إليها للقيام بهذه 

اإلصالحات؟

لنراِجْع

١.  ما أنواع املشكالت يف أرجاء املنزل التي يمكن حّلها بسهولة؟

٢.  هل التفاصيل الخاصة بأمور مثل طالء التشّققات أو إصالح الخشب املخدوش مهّمة؟ وملاذا؟

اإلصالحات  يف  األوالد  يشارك  أن  الرضوري  من  هل  رأيك،  يف  املنزلية؟  اإلصالحات  يف  تساعد  ٣.  هل 

املنزلية؟ وملاذا؟

التشّقق  مللء  املعجون  سّكني  اِستخِدم 

وعندما  الجبس.  أو  الشقوق  بمعجون 

لجعل  الصنفرة  ورق  استخِدم  يجّف، 

الجدار ناعم امللمس. بعدها، امسح املنطقة 

الصنفرة،  عن  الناتج  الغبار  من  لتنظيفها 

وبعد ذلك يمكنك طالء الجدار.

إذا وجدَت بعض 

التصّدعات

أو البقع عىل 

الجدار.

خاص  معجون  استخدام  يمكنك 

باألخشاب مللء وإصالح الشقوق والثقوب 

السطح،  نظِّف  أّوًال،  الخشب.  يف  الصغرية 

الشّق  مللء  املعجون  سّكني  استخِدم  ثّم 

مّما  بقليل  أكثر  كّميّة  َضع  باملعجون. 

عندما  يتقّلص  املعجون  ألّن  إليها،  تحتاج 

ورق  استخِدم  يجّف،  أن  وبعد  يجّف. 

املعجون  سطح  لتجعل  بعناية  الصنفرة 

مسّطًحا وناعم امللمس.

ا إذا وجدَت شقٍّ

يف الخشب.

مسامري  لتثبيت  مفكٍّا  اِستخِدم 

مفّصالت الباب. واستخِدم الزيت أو مادة 

كّميّة  َضع  الرصير.  من  للتخّلص  تشحيم 

يلتقي  حيث  التشحيم  ماّدة  من  صغرية 

جزءا مفّصلة الباب مًعا.

إذا كان لديك باب 

يُصدر رصيًرا عند 

فتحه.

الحّلاملشكلة

٣٥ ٣٤

الموضوع ٧-1 ص. 35-34

اإلصالحات المنزلية
األهداف

أتعّرف عىل بعض اإلصالحات املنزلية.• 

اإلصالحات •  إىل  تحتاج  التي  للمشكلة  حالًّ  أجد 
املنزلية وأطبّقها.

املنزلية •  اإلصالحات  بعض  املساعدة،  مع  أنّفذ، 
البسيطة.

المهارات الحياتية

اقرتاح حلول للمشكالت• 

الِقيَم

التعاون مع اآلخرين• 

تحّمل املسئولية• 

القضايا والتحديات

املواطنة• 

األدوات المطلوبة

سّكني •  صنفرة،  ورق  طالء،  فرشاة  )اختياري( 
املعجون، معجون للخشب، مفّك، مسامري، زيت 

أو ماّدة تشحيم؛ أو صور لهذه األدوات

ز التالميذ  4.  اِسأل يف منزلك، من يصلح تلك املشكالت؟ حفِّ
أبي  يستطيع  مثل:  اإلجابات،  بعض  إعطائك  عىل 
فنّي  مع  نتواصل  الكهربائية،  األجهزة  يصلح  أن 

كهربائي، يمكنني تبديل مصباح.

اختياري: اُكتب قائمة ببعض املشكالت التي ذكرها التالميذ 
األقّل،  املشكالت عىل  اِخرت بعض  السبّورة.  ومن يصلحها عىل 
التي قد يستطيع التالميذ إصالحها بأنفسهم أو بمساعدة أحد 

أفراد أرُسهم.

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

فسنتحّدث  اآلن  أّما  املنزل،  خارج  العمل  عن  تحّدثنا  1.  ُقل 
عن العمل يف املنزل. سنتعّلم يف هذا الدرس عن اإلصالحات 

املنزلية.

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.  .2

3.  اِسأل ما أنواع املشكالت املنزلية التي قد يواجهها الناس؟ 
يمكن  يتعّطل.  أن  الكهربائية  األجهزة  ألحد  يمكن  مثال، 
ز  ينكرس. حفِّ أن  لزجاج شبّاك  يمكن  أن يحرتق.  ملصباح 

التالميذ عىل إعطائك املزيد من األفكار.



٧٩

القيام باإلصالحات املنزلية

مع مرور الوقت واالستخدام، تتلف بعض األشياء التي لدينا يف املنزل. فالجدران مثًال تتشّقق وتظهر 

عليها بقع، ويتقّرش الطالء. أّما الخشب فيتعّرض للخدش ويفقد لونه، وتصبح أرجل الطاوالت ومفّصالت 

األبواب مفّككة، وقد تتشّقق أشياء أخرى أو تتمّزق أو تتكّرس. ولكن األمر الجيّد يف كّل ذلك، أنّك تستطيع 

مساعدة أفراد أُرستك يف إصالح الكثري من هذه األشياء.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل بعض اإلصالحات املنزلية.• 

أجد حالٍّ للمشكلة التي تحتاج إىل اإلصالحات • 

املنزلية وأطبّقها.

أنّفذ، مع املساعدة، بعض اإلصالحات املنزلية • 

البسيطة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك إصالح يشء يف منزلك تعرَّض للتلف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٧-١ اإلصالحات المنزلية

لنستكِشْف

فكِّر يف خمس مشكالت أخرى ويف حلول لكلٍّ منها. ما األدوات واملهارات التي تحتاج إليها للقيام بهذه 

اإلصالحات؟

لنراِجْع

١.  ما أنواع املشكالت يف أرجاء املنزل التي يمكن حّلها بسهولة؟

٢.  هل التفاصيل الخاصة بأمور مثل طالء التشّققات أو إصالح الخشب املخدوش مهّمة؟ وملاذا؟

اإلصالحات  يف  األوالد  يشارك  أن  الرضوري  من  هل  رأيك،  يف  املنزلية؟  اإلصالحات  يف  تساعد  ٣.  هل 

املنزلية؟ وملاذا؟

التشّقق  مللء  املعجون  سّكني  اِستخِدم 

وعندما  الجبس.  أو  الشقوق  بمعجون 

لجعل  الصنفرة  ورق  استخِدم  يجّف، 

الجدار ناعم امللمس. بعدها، امسح املنطقة 

الصنفرة،  عن  الناتج  الغبار  من  لتنظيفها 

وبعد ذلك يمكنك طالء الجدار.

إذا وجدَت بعض 

التصّدعات

أو البقع عىل 

الجدار.

خاص  معجون  استخدام  يمكنك 

باألخشاب مللء وإصالح الشقوق والثقوب 

السطح،  نظِّف  أّوًال،  الخشب.  يف  الصغرية 

الشّق  مللء  املعجون  سّكني  استخِدم  ثّم 

مّما  بقليل  أكثر  كّميّة  َضع  باملعجون. 

عندما  يتقّلص  املعجون  ألّن  إليها،  تحتاج 

ورق  استخِدم  يجّف،  أن  وبعد  يجّف. 

املعجون  سطح  لتجعل  بعناية  الصنفرة 

مسّطًحا وناعم امللمس.

ا إذا وجدَت شقٍّ

يف الخشب.

مسامري  لتثبيت  مفكٍّا  اِستخِدم 

مفّصالت الباب. واستخِدم الزيت أو مادة 

كّميّة  َضع  الرصير.  من  للتخّلص  تشحيم 

يلتقي  حيث  التشحيم  ماّدة  من  صغرية 

جزءا مفّصلة الباب مًعا.

إذا كان لديك باب 

يُصدر رصيًرا عند 

فتحه.

الحّلاملشكلة

٣٥ ٣٤

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش حول مهارات 

حّل املشكالت.

الوقت: 2-5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!• 

1.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل، وُقل فكِّروا يف مثالني أو ثالثة عن 
التي يمكن أن تتعّطل يف منازلكم، ودوِّنوا بعض  األدوات 

املالحظات حولها.

له  زميل  لوجه  وجًها  تلميذ  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  2.  بعد 
يف الفصل، وليخربه عن أداة يف منزله يمكنها أن تتعّطل. 

سيقرتح زميلك طرًقا إلصالحها.

3.  بعد دقيقة، ُقل اآلن تبادال األدوار. سيخربكم زمالؤكم عن 
أداة يف منازلهم يمكنها أن تتعّطل، وستقرتحون أنتم طرًقا 

إلصالحها.

واحدة  مشكلة  تتشارك  أن  الثنائية  املجموعات  من  4.  اُطلب 
واقرتاحات إلصالحها.

اختياري: للتشجيع عىل النقاش، اِسأل هل يمكن ألحدكم أن 
يفّكر يف طريقة أخرى إلصالح هذه املشكلة؟

املشكالت  املزيد من  اِقرِتح  النقاش،  اختياري: للتشجيع عىل 
الفصل  التالميذ يف  الثنائية، ودَع  املجموعات  تناقشها  لم  التي 

يقرتحون طرًقا إلصالحها.

لنتعلَّْم
بطريقة  النصوص  قراءة  عىل  القدرة  التالميذ  الهدف: منح 
تحسني  عىل  التالميذ  مساعدة  بها؛  اهتمامهم  عىل  تحافظ 

مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: 15-20 دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن بعض اإلصالحات املنزلية البسيطة. هل • 
سبق لك أن قمت بأّي منها؟

اِتِّبع خطوات روتني: زمالء القراءة• 

1.  شكِّل مجموعات ثنائية. سيجلس كّل تلميذ جنبًا إىل جنب 
ل أن يتمتّعا بمستوى القراءة  زميل له يف الفصل، من املفضَّ

نفسه.

2.  ُقل أنتما زميال قراءة ما يعني أّن عليكما مساعدة بعضكما 
النّص  من  فقرة  قراءة  عىل  ستتناوبان  القراءة.  عىل 
لبعضكما، وفيما يقرأ أحدكما يصغي إليه اآلخر من دون 
النظر إىل الكتاب. عندما ينتهي القارئ من فقرة، يلّخص 
األمور  بعض  تذكُّر  عن  عجز  وإذا  فيها،  ورد  ما  اآلخر 
ليقرأ  ذلك،  بعد  األدوار  تبادال  مساعدته.  للقارئ  يمكن 
ويلّخص.  األّول  القارئ  فيما يصغي  التالية  الفقرة  اآلخر 

سأتجّول يف الفصل إن احتجتم إيلّ.

د املوقع الذي عىل الزميَلني تبادل  3.  أرِش إىل كّل فقرة أو حدِّ
القيام  )مثال:  العناوين  بقراءة  ذكِّرهم  عنده.  األدوار 
باإلصالحات املنزلية ص. 34، واملشكلة والحّل ص. 35(. 
يجب قراءة العنواننَي املشكلة والحّل مجّدًدا لكّل فقرة يف 

الصفحة 35.

القراءة مًعا ضمن مجموعات ثنائية. راِقبهم  4.  يعمل زمالء 
أثناء تجّولك يف الفصل. 

ثّم  كتابه.  الجميع  فليغلق  ُقل  الفهم،  من  اختياري: لتتأّكد 
أحرضتها  أدوات(  عن  صوًرا  )أو  أدوات  التالميذ  عىل  اعرض 
كيف  تُصلحه؟  الذي  ما  األداة؟  هذه  ما  اِسأل  الفصل.  إىل 

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات. تستخدمها؟ حفِّ

أحدكم  شاهد  هل  اِسأل  النقاش،  عىل  اختياري: للتشجيع 
التالميذ بنعم،  إذا أجاب أحد  شخًصا يقوم بتلك اإلصالحات؟ 
اُدع التالميذ اآلخرين إىل معاونتك عىل طرح املزيد من األسئلة، 
مثال: من كان هذا الشخص؟ ماذا أصلح؟ هل قام بعمل 

جيّد؟ هل قّدمت له املساعدة؟
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القيام باإلصالحات املنزلية

مع مرور الوقت واالستخدام، تتلف بعض األشياء التي لدينا يف املنزل. فالجدران مثًال تتشّقق وتظهر 

عليها بقع، ويتقّرش الطالء. أّما الخشب فيتعّرض للخدش ويفقد لونه، وتصبح أرجل الطاوالت ومفّصالت 

األبواب مفّككة، وقد تتشّقق أشياء أخرى أو تتمّزق أو تتكّرس. ولكن األمر الجيّد يف كّل ذلك، أنّك تستطيع 

مساعدة أفراد أُرستك يف إصالح الكثري من هذه األشياء.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل بعض اإلصالحات املنزلية.• 

أجد حالٍّ للمشكلة التي تحتاج إىل اإلصالحات • 

املنزلية وأطبّقها.

أنّفذ، مع املساعدة، بعض اإلصالحات املنزلية • 

البسيطة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك إصالح يشء يف منزلك تعرَّض للتلف؟

لنتعلَّْم

الموضوع ٧-١ اإلصالحات المنزلية

لنستكِشْف

فكِّر يف خمس مشكالت أخرى ويف حلول لكلٍّ منها. ما األدوات واملهارات التي تحتاج إليها للقيام بهذه 

اإلصالحات؟

لنراِجْع

١.  ما أنواع املشكالت يف أرجاء املنزل التي يمكن حّلها بسهولة؟

٢.  هل التفاصيل الخاصة بأمور مثل طالء التشّققات أو إصالح الخشب املخدوش مهّمة؟ وملاذا؟

اإلصالحات  يف  األوالد  يشارك  أن  الرضوري  من  هل  رأيك،  يف  املنزلية؟  اإلصالحات  يف  تساعد  ٣.  هل 

املنزلية؟ وملاذا؟

التشّقق  مللء  املعجون  سّكني  اِستخِدم 

وعندما  الجبس.  أو  الشقوق  بمعجون 

لجعل  الصنفرة  ورق  استخِدم  يجّف، 

الجدار ناعم امللمس. بعدها، امسح املنطقة 

الصنفرة،  عن  الناتج  الغبار  من  لتنظيفها 

وبعد ذلك يمكنك طالء الجدار.

إذا وجدَت بعض 

التصّدعات

أو البقع عىل 

الجدار.

خاص  معجون  استخدام  يمكنك 

باألخشاب مللء وإصالح الشقوق والثقوب 

السطح،  نظِّف  أّوًال،  الخشب.  يف  الصغرية 

الشّق  مللء  املعجون  سّكني  استخِدم  ثّم 

مّما  بقليل  أكثر  كّميّة  َضع  باملعجون. 

عندما  يتقّلص  املعجون  ألّن  إليها،  تحتاج 

ورق  استخِدم  يجّف،  أن  وبعد  يجّف. 

املعجون  سطح  لتجعل  بعناية  الصنفرة 

مسّطًحا وناعم امللمس.

ا إذا وجدَت شقٍّ

يف الخشب.

مسامري  لتثبيت  مفكٍّا  اِستخِدم 

مفّصالت الباب. واستخِدم الزيت أو مادة 

كّميّة  َضع  الرصير.  من  للتخّلص  تشحيم 

يلتقي  حيث  التشحيم  ماّدة  من  صغرية 

جزءا مفّصلة الباب مًعا.

إذا كان لديك باب 

يُصدر رصيًرا عند 

فتحه.

الحّلاملشكلة

٣٥ ٣٤

ُكن أنت الخبير!

فنّي الهواتف الخلوية هو شخص يصلح هواتف خلوية مترّضرة أو معّطلة. لتكون خبريًا فنّيًّا كفًؤا، عليك أن تتعّلم كيف تفّكك 
األجهزة، وتستبدل قطعها املترّضرة أو املعّطلة، وتجمع أجزاءها من جديد. عليك أيًضا أن تتمتّع بمهارة اكتشاف املشكالت وإصالحها، 

أي معرفة موضع األعطال واستخدام املنطق والتجريب.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

اقرتاح حلول للمشكالت• 

اُطلب من أحد أفراد أرُستك أن يُريك أو يعّلمك كيف تصلح أداة ما 
ل الخطوات التي يتّبعها، والتقط الصور  لم تُذكر يف الدرس. سجِّ
قبل عملية اإلصالح، ويف خاللها، وبعد انتهائها، إذا أمكنك ذلك.

نصيحة تعليمية
ذلك. لك  يتسنّى  عندما  الفصل  إىل  إيضاح  وسائل   أحرِض 

تعزِّز  املفردات،  بمعاني  معرفة  عىل  التالميذ  كان  لو  فحتّى 
رؤيتهم لألغراض الحقيقية اهتمامهم ودافعيّتهم، كما تساعدهم 
عىل الربط بني ما يتعّلمونه يف املدرسة وحياتهم اليومية خارجها.



٨1

لنستكِشْف
وتعاون  وإبداع  برسعة،  العمل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
املعلومات  تنظيم  عىل  التالميذ  مساعدة  األفكار؛  لتوليد 

واكتشاف الروابط.

الوقت: 10-15 دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: خريطة ذهنية• 

حول  ذهنية  خرائط  تصميم  عىل  مًعا  ستعملون  1.  ُقل 
اإلصالحات املنزلية. سأرسم لكم مثااًل عىل السبّورة.

2.  اُكتب عىل السبّورة، بقعة عىل الحائط وارسم حولها دائرة. 
ثّم اكتب نظِّفها إىل جهة اليمني العليا وارسم دائرة حولها، 
وارسم خطًّا يصل الدائرتنَي. اُكتب اِغسلها باملاء والصابون 
إىل جهة اليسار العليا، وارسم حولها دائرة تصلها بالدائرة 
إىل جهة  بالطالء  اكتب غطِّها  بعدها  بواسطة خّط.  األوىل 
اليمني السفىل، وارسم حولها دائرة تصلها بالدائرة األوىل 
أكتب  ثّم  الوسط،  يف  مشكلتي  أضع  ُقل  خّط.  بواسطة 

الحلول وأصلها بها.

3.  فوق نظِّفها، اُكتب قطعة من القماش، وارسم حولها دائرة 
إىل  أو  بالطالء  غطِّها  تحت  خّط.  بواسطة  بها  صلها  ثّم 
جنبها، اُكتب طالء وفرشاة طالء، وارسم حول كّل منهما 
األدوات  أعّدد  ثّم  ُقل  بالطالء.  دائرة تصلها بعبارة غطِّها 

التي أحتاج إليها وأصلها بالحلول.

4.  شكِّل مجموعات صغرية أو ثنائية، يتشارك أفرادها الورقة 
نفسها لكن عىل كّل منهم أن يستخدم قلم حرب أو رصاص 

ا به. خاصًّ

بحلول.  ِصلوها  ثّم  الورقة،  وسط  يف  مشكلة  اُكتبوا  5.  ُقل 
اقرتاح  منكم  كّل  عىل  الحلول.  بهذه  أدوات  ِصلوا  بعدها 

األفكار، سأتجّول يف الفصل إن احتجتم إيلّ.

6.  راِقب التالميذ أثناء تجّولك يف الفصل.

اختياري: اِستدع متطّوعني لعرض ورقاتهم ورشح محتواها 
رسم  يمكنهم  بذلك،  الوقت  سمح  وإذا  الفصل.  يف  للجميع 

خرائطهم الذهنية عىل السبّورة.

لنراِجْع
الهدف: تمكني التالميذ من تبادل األفكار بفّعالية، والتأّكد من 

فهمهم أو وجهة نظرهم مقارنة باآلخرين.

الوقت: 5-7 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث• 

1.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.

يف  له  زميل  جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  2.  ُقل 
الفصل وليتشاركا اإلجابات. عىل كّل منكم أن يحرص عىل 
إىل  وليستمع  نظره،  ووجهات  بآرائه  تمّسكه  سبب  رشح 

زميله فيما يجيب عن األسئلة.

3.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتشاركون أفكارهم، وأنّهم لم يخرجوا 
عن املوضوع.

ُقل  الثالثة،  األسئلة  من  الثنائية  املجموعات  تنتهي  4.  عندما 
ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  مجّدًدا.  األسئلة  عليكم  سأطرح 

أيديكم قبل اإلجابة!

5.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ الذين رفعوا 
زمالئهم  مع  إجاباتهم  يشاركوا  أن  منهم  واطلب  أيديهم 
أو  بأفكارهم  أن يوّضحوا سبب تمّسكهم  الفصل، كما  يف 

آرائهم.
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عرض املشاريع يف معرض املدرسة.

ويتجّولون  فيقفون  الجمهور،  املتبّقيان  الثلثان  4.  يشّكل 
ليشاهدوا محتويات املعرض.

5.  ُقل تجوَّلوا يف الفصل وانظروا إىل مشاريع زمالئكم.

الذين يحملون مشاريعهم أن يرشحوا  التالميذ  6.  اُطلب من 
لذلك  مترّضرة،  الطاولة  ِرجل  كانت  مثال:  محتواها، 
أحرضت ورق صنفرة، ومعجونًا، ودهانًا. اِستخدمت 

أّواًل ورق الصنفرة لجعل الرجل ناعمة امللمس...

ع التالميذ اآلخرين عىل طرح األسئلة، مثال: إىل كم من  7.  شجِّ
الوقت احتجت لذلك؟ هل كانت املهّمة صعبة؟

التالميذ مّرتني أخريني، ليتسنّى للجميع تقديم  ٨.  بدِّل ِفرق 
مرشوعهم.

الموضوع ٧-٢ ص. 37-36

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية: اقرتاح حلول للمشكالت

الِقيَم

التعاون مع اآلخرين• 

تحّمل املسئولية• 

القضايا والتحديات

املواطنة• 

ضمن  املحور  موضوع  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
ن يف تجربتهم. استخدامهم مهاراتهم اإلبداعية، والتمعُّ

الوقت: يف الفصل، 2-5 دقائق للرشح والتحضري؛ 
7-10 دقائق من الحّصة التالية ليتجّولوا يف الفصل 

بني املشاريع وكأنّهم يف معرض.

قبل أن يذهب التالميذ إىل منازلهم إلنجاز املرشوع:

1.  ُقل سوف تنجز مرشوع إصالح يف املنزل.

2.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل. للتأكُّد من الفهم، 
اِسأل هل ستنجز مرشوعك يف املدرسة؟ )كاّل.( 
اإلصالح؟  عملية  قبل  صورة  ستلتقط  هل 
عملية  أثناء  صورة  ستلتقط  هل  )نعم.( 
إىل  مرشوعك  ستحرض  هل  )نعم.(  اإلصالح؟ 

املدرسة؟ )كاّل.(

3.  تناقش مع التالميذ يف الفصل حول ما يمكنهم 
لم  أو  آلة تصوير  لديهم  لم يكن  فعله يف حال 
)مثال: طبع صور  من طبع صورهم  يتمّكنوا 

مشابهة من اإلنرتنت؛ رسم صور(.

الخطوات  توجيهات  لقراءة  التالميذ  4.  اِستدِع 
عليهم  أّن  التالميذ  فهم  من  تأكَّْد  األربع. 
اإلصالح،  عملية  قبل  و2   1 الخطوتنَي  إنجاز 

والخطوتنَي 3 و4 بعدها.

بعد أن ينجز التالميذ املرشوع:

ل يف املعرض اِتِّبع خطوات روتني: التجوُّ

التي  التالميذ دقيقة لرياجعوا املالحظات  1.  اِمنح 
لوها يف كتبهم. سجَّ

اإلصالحات  ملشاريع  معرًضا  سننجز  2.  ُقل 
املنزلية.

التالميذ  ثلث  يقف  أثالث.  إىل  الفصل  م  3.  قسِّ
حاملني كتبهم )وصورهم إذا توّفرت(. إذا كان 
يف  التالميذ  هؤالء  ع  فوزِّ بذلك،  يسمح  املكان 
املمكن  من  املعرض.  فيشّكلون  الفصل  أنحاء 

الموضوع ٧-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

حّلها،  كيفية  زمالئك  مع  وناقشَت  املنزل،  أرجاء  يف  الشائعة  املشكالت  بعض  عىل  اّطلعَت  أن  وبعد  اآلن، 

ستقوم بتنفيذ مرشوع إصالح يف املنزل. اِتِّبع الخطوات التالية، ثّم امأل املستطيالت.

فالتِقط  والَديك،  بأحد  الخاص  الهاتف  عىل  املوجودة  الكامريا  مثل  كامريا،  استخدام  بإمكانك  كان  إذا 

صورة لليشء املراد إصالحه قبل تنفيذ املرشوع. بعد ذلك، التِقط صورة أخرى يف منتصف مراحل تنفيذك 

للمرشوع إلظهار مدى تقّدمك. ويف النهاية، التِقط صورة أخرية عند االنتهاء من مرشوعك.

١.  أّوًال، حدِّد شيئًا يف منزلك يحتاج إىل إصالح، أو قد يتحّسن شكله بقليل من املساعدة.

ما اليشء الذي يحتاج إىل اإلصالح؟

٢.  ما الذي يمكنك فعله إلصالح هذا اليشء أو تحسني شكله؟ ما املواّد التي تحتاج إليها؟

كيف سأصلحه؟

٣.  أَنِجز املرشوع. اُطلب املساعدة من أحد أفراد أُرستك إذا احتجت إىل ذلك. ِصف الخطوات التي 

اتّبعتها يف إنجاز مرشوعك يف املستطيل.

ما الخطوات التي يجب اتّباعها إلكمال املرشوع؟

٤.  هل أتممَت مرشوعك؟ شاِرك نتيجة مرشوعك مع زمالئك يف الفصل.

ما النتائج التي توّصلت إليها؟

لنراِجْع

١.  هل استمتعَت بإصالح يشء ما يف املنزل؟ وملاذا؟ ما الجزء األكثر صعوبة يف مرشوعك؟

٢.  ما املشاريع األخرى التي يمكنك تنفيذها يف املستقبل إلصالح أحد األشياء يف املنزل؟ ماذا عليك أن 

تتعّلم لتنفيذ ذلك؟ أو ما األدوات التي يجب أن تشرتيها قبل تنفيذ هذا املرشوع؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٧-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٣٧ ٣٦
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الموضوع ٧-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

حّلها،  كيفية  زمالئك  مع  وناقشَت  املنزل،  أرجاء  يف  الشائعة  املشكالت  بعض  عىل  اّطلعَت  أن  وبعد  اآلن، 

ستقوم بتنفيذ مرشوع إصالح يف املنزل. اِتِّبع الخطوات التالية، ثّم امأل املستطيالت.

فالتِقط  والَديك،  بأحد  الخاص  الهاتف  عىل  املوجودة  الكامريا  مثل  كامريا،  استخدام  بإمكانك  كان  إذا 

صورة لليشء املراد إصالحه قبل تنفيذ املرشوع. بعد ذلك، التِقط صورة أخرى يف منتصف مراحل تنفيذك 

للمرشوع إلظهار مدى تقّدمك. ويف النهاية، التِقط صورة أخرية عند االنتهاء من مرشوعك.

١.  أّوًال، حدِّد شيئًا يف منزلك يحتاج إىل إصالح، أو قد يتحّسن شكله بقليل من املساعدة.

ما اليشء الذي يحتاج إىل اإلصالح؟

٢.  ما الذي يمكنك فعله إلصالح هذا اليشء أو تحسني شكله؟ ما املواّد التي تحتاج إليها؟

كيف سأصلحه؟

٣.  أَنِجز املرشوع. اُطلب املساعدة من أحد أفراد أُرستك إذا احتجت إىل ذلك. ِصف الخطوات التي 

اتّبعتها يف إنجاز مرشوعك يف املستطيل.

ما الخطوات التي يجب اتّباعها إلكمال املرشوع؟

٤.  هل أتممَت مرشوعك؟ شاِرك نتيجة مرشوعك مع زمالئك يف الفصل.

ما النتائج التي توّصلت إليها؟

لنراِجْع

١.  هل استمتعَت بإصالح يشء ما يف املنزل؟ وملاذا؟ ما الجزء األكثر صعوبة يف مرشوعك؟

٢.  ما املشاريع األخرى التي يمكنك تنفيذها يف املستقبل إلصالح أحد األشياء يف املنزل؟ ماذا عليك أن 

تتعّلم لتنفيذ ذلك؟ أو ما األدوات التي يجب أن تشرتيها قبل تنفيذ هذا املرشوع؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٧-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٣٧ ٣٦

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. لديك ثالثة 
أتقنته  ا،  جدًّ جيّد  بمستوى  أتقنته  خيارات: 
َضع  أكرب.  مجهود  إىل  وأحتاج  جيّد،  بمستوى 
ُكن  املنزل.  يف  املناِسب  املربّع  يف   )( عالمة 

صادًقا!

وعًدا.  اُكتب  الذاتي،  التقييم  إنهائك  بعد  3.  ُقل 
أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

يراجعون  َدعهم  إجاباتهم،  تراجع  أن  4.  بعد 
أو يفّكرون يف كيفية تحسني مهاراتهم  النّص 
الثالث  املربّع  أمام   )( عالمة  وضعوا  إذا 
كتابة  منهم  اُطلب  أكرب(.  مجهود  إىل  )أحتاج 

خّطة تحسينية يف مذّكراتهم الفصلية.

أنشطة التوّسع
1.  دَع التالميذ يعملون ضمن مجموعات ثنائية أو 
أكثر إليجاد أشياء يصلحونها يف أرجاء املدرسة. 
)مدير  املعنّي  للشخص  رسالة  يكتبون  َدعهم 
الكافيرتيا(  عن  املسئول  آخر،  معّلم  املدرسة، 
حّلها.  ينوون  وكيف  املشكلة  فيها  يرشحون 
إذا حصلوا عىل اإلذن، فَدعهم يصلحون الرضر 

ويقّدمون لزمالئهم يف الفصل تقريًرا عنه.

2.  اُطلب من التالميذ التواصل مع عامل إصالحات 
إسكايف،  خيّاط،  ميكانيكي،  )مثال:  محيّل 
كهربائي( ويسألونه إذا كان بإمكانهم مراقبته 
أثناء العمل ملّدة ساعة عىل األقّل. عليهم تسجيل 
املالحظات حول أنواع البضائع املترّضرة التي 
رأوها، وكيف أصلح العامل املشكالت، واألدوات 

التي استخدمها لذلك.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف تجربتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

املنزل وتحرضونها •  يف  األسئلة  هذه  تجيبون عن  سوف  ُقل 
معكم إىل الفصل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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المهن الفندقية والسياحية
األهداف

العمل •  مجال  يف  العاملني  ومهاّم  وظائف  أحّدد 
الفندقي والسياحي.

مجال •  يف  للنجاح  الالزمة  املهنية  املهارات  أحّدد 
الفندقة والسياحة.

العاملني يف •  إىل  بالنسبة  أهّمية األخالقيات  أرشح 
املهن الفندقية والسياحية.

المهارات الحياتية

التعاطف مع اآلخرين• 

إعطاء تغذية راجعة فّعالة• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

القضايا والتحديات

املواطنة• 

االنتماء• 

حقوق وواجبات• 

األدوات المطلوبة

سياحية •  ملعالم  صور  أو  ملصقات  )اختياري( 
العاملي  الرتاث  مواقع  بخاّصة  مرص،  يف  مهّمة 

التابعة لليونسكو.

ملناقشة،  لدراسة،  للتفكري يف، البتكار،  مثال:  الستكشاف، 
للنظر إىل، للبحث، لألخذ باالعتبار، للتخطيط.

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  5.  اُطلب 
فرصتنا  هذه  السياحية!  املهن  عن  للبحث  فرصتنا 

للتفكري يف األخالقيات والفندقية!

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 2-3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: حان وقت االستكشاف!• 

1.  اِلِفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس، وُقل سنتعّلم يف 
عىل  اِحرص  والسياحية.  الفندقية  املهن  عن  الدرس  هذا 
الخدمات  يوّفر  )قطاع  الفندقية  معنى  التالميذ  يفهم  أن 
الرتفيهية، والجوالت  الفنادق، واملنتزهات  للسائحني، مثل 

البحرية، والرحالت السياحية، والسفر، إلخ.(

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

3.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف…!

ع  وتوقُّ الدرس  عىل  نظرة  إللقاء  دقيقة  التالميذ  4.  اِمنح 
يف  التالميذ  يفّكر  أن  عىل  للحرص  سيستكشفونه.  ما 
تفاصيل األهداف، اُكتب بعض األفعال مبارشة تحت كلمة 

الموضوع ٨-١ المهن الفندقية والسياحية

إكرام السائح من إكرام أهل البلد

هل تعلم أّن مجال الفندقة والسياحة من أكرب املجاالت املهنية يف مرص؟ يزور مرص ماليني السائحني 

كّل عام، واملال الذي ينفقونه عندما يأتون يساعد يف دعم العاملني يف مجال الفندقة والسياحة. فيُعترب هذا 

القطاع أحد أكرب القطاعات يف مرص، كما أنّه يساهم يف توفري الكثري من فرصة العمل.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد وظائف ومهاّم العاملني يف مجال العمل • 

الفندقي والسياحي.

أحّدد املهارات املهنية الالزمة للنجاح يف مجال • 

الفندقة والسياحة.

أرشح أهّمية األخالقيات بالنسبة إىل العاملني• 

يف املهن الفندقية والسياحية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ملاذا يزور السائحون مرص؟ ما الذي يأملون رؤيته والقيام به؟

لنتعلَّْم

كيف يمكننا أن نضمن استمرار بلدنا الجميل باستقطاب السائحني لزيارته؟ تقع هذه املسئولية عىل 

عاتق العاملني يف مجال الفندقة والسياحة. تخيَّل أنّك ستسافر إىل بلد آخر، ولكنّك ال تتكّلم لغته وتواجه 

صعوبة يف قراءة الالفتات، والعبوات، وقوائم الطعام. كما تختلف كثريًا ثقافة هذا البلد عن ثقافتك، لذا 

هذا  يف  العاملون  يسعى  والسياحية،  الفندقية  املهن  أهّمية  إىل  نظًرا  املحليّة.  التقاليد  عىل  معتاًدا  فلست 

املجال يف بلدنا إىل مساعدة السائحني. يتحّدث السائحون بلغات مختلفة. وإذا كنَت ترغب يف العمل الحًقا 

يف مجال الفندقة والسياحة، يجب أن تتعّلم بعض اللغات لتتمّكن من التواصل معهم بشكل أفضل. مثًال 

يتوّجب عىل املرشد السياحي تقديم توضيحات واإلجابة عن أسئلة السائحني، ويتلّقى النادل طلباتهم يف 

املطاعم.

وعليك أيًضا أن تعرف املشكالت التي يواجهها السائحون لتتمّكن من مساعدتهم عىل حّلها. فهم ال 

يعرفون املنطقة، لذلك يعتمدون عىل املحرتفني إلرشادهم. يجب أن يعرف مدير الفندق الكثري عن املنطقة 

يواجه  األحيان،  بعض  يف  إليه.  يحتاجون  ما  لرشاء  الخيارات  أفضل  لهم  ليقّدم  السائحون  يزورها  التي 

السائحون مشكلة صحية أو حالة طارئة، فيطلبون املساعدة من مدير الفندق أو مندوب الرحالت الذي 

يرافقهم. يجب أن يتحّىل هؤالء املحرتفون بالهدوء يف ظّل الظروف الطارئة وأن يتمتّعوا بالقدرة عىل تأمني 

املساعدة أو وسيلة نقل رسيعة لحّل املشكلة.

وألّن مرص لديها عاملون يف مجال السياحة 

املهارات  من  عاٍل  مستوى  عىل  والفندقة 

واألخالقيات الحسنة، وألّن الشعب املرصي شعب 

يستمتعون  السائحني  فإّن  وكريم،  مضياف 

دائًما بإقامتهم يف مرص، وهذا يضمن استمرارية 

قدوم السائحني من جميع أنحاء العالم إىل مرص، 

والسياحة  الفندقة  مجال  يف  العاملني  واستفادة 

وعائالتهم من انتعاش قطاع السياحة!

لنستكِشْف

تحتضن مرص املئات من املواقع األثرية والتاريخية والطبيعية، بما فيها مواقع عّدة مسّجلة ضمن قائمة 

املهّم  من  يُعّد  ملاذا  للزائرين.  جذب  مواقع  هي  املواقع  هذه  كّل  لليونسكو.  التابعة  العاملي  الرتاث  مواقع 

حماية هذه األماكن والحفاظ عليها؟ كيف يجعلك ذلك مواطنًا صالًحا؟

لنراِجْع

١.  كيف ستعامل سائًحا إذا ما جاء لزيارة بلدتك أو مدينتك؟

٢. ما املتوّقع حدوثه إذا توّقف السائحون عن زيارة مرص؟

٣. ما املهارات املهنية األخرى التي تعتقد أنّها ستساعد العاملني يف قطاع الفندقة والسياحة؟
أعمدة يف معبد الكرنَك، مرص

شعاب مرجانية، دهب، البحر األحمر

٣٩ ٣٨
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لنتفاَعْل مًعا
والتعامل  بفّعالية  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

مع اآلخرين باحرتام.

الوقت: 2-5 دقائق

أماكن •  يف  بالتفكري  املوضوع  هذا  باستكشاف  فلنبدأ   ُقل 
ومعالم يف مرص تجذب السائحني.

اِتِّبع خطوات روتني: أتباَدل األفكار!• 

اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.• 

يف  التفكري  منكم  أريد  بعدها  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  1.  ُقل 
إجاباتكم ويف أسباب أهّمية كّل منها. اِحتفظوا بإجاباتكم 

ألنفسكم يف الوقت الحارض.

3.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل: ملاذا يزور السائحون مرص؟ ما 
الذي يأملون رؤيته والقيام به؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  4.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

إىل  جنبًا  اآلن  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  5.  بعد 
جنب زميل له، وليشارك أحدكما فكرة واحدة فقط! بعدها 

فليشارك اآلخر فكرة واحدة أيًضا.

ينتظرون  وأنّهم  األفكار،  يتبادلون  التالميذ  أّن  من  6.  تأكَّْد 
فكرة من زمالئهم بعد أن يشاركوهم أفكارهم.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  األسئلة.  طرح  سأعيد  7.  ُقل 
قبل اإلجابة!

٨.  اِخرت التالميذ الذين رفعوا أيديهم واطلب منهم أن يشاركوا 
إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 
هي.  كما  كاملة  يقرأوها  أن  ينبغي  ال  لكن  مالحظاتهم 
األهرامات.  زيارة  السائحون  يحّب  ُمحتَملة:  إجابات 

يأملون أن يدخلوا إليها، ويتعّرفوا عىل تاريخها.

واكتبها  إجاباتهم،  ليشاركوا بعض  تالميذ  اختياري: اِستدِع 
يف  فّكر  منكم  واحًدا  كم  اِسأل  منهم،  كّل  بعد  السبّورة.  عىل 

اإلجابة نفسها؟ واطلب منهم أن يرفعوا أيديهم.

يف  مهّمة  ملعالم  صوًرا  أو  ملصقات  أحرضت  اختياري: إذا 
وقول  تعريفها  التالميذ  من  واطلب  منها  كالًّ  فاعرض  مرص، 
ما يحّب السائحون أن يفعلوا هناك. يمكنك القيام بذلك أثناء 
مشاركة التالميذ أفكارهم، أو كمراجعة بعد انتهائهم من ذلك.

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة، وتذكُّر كّل 

ما يتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق

ُقل سنقرأ اآلن عن كيفية التعامل مع السائحني القادمني إىل • 
ما  سنتذّكر  نقرأ  وفيما  بالرتحاب.  يشعرون  لجعلهم  مرص 

نتعّلمه يف كّل مقطع.

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت• 

قبل القراءة

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت. 

2.  ُقل اُنقل هذا الجدول عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.

هذا  عن  تعرف  ماذا  تعني:  »أعرف«  أّن  تذكَّروا  3.  ُقل 
املوضوع؟ »أوّد أن أعرف« تعني: ماذا تريد أن تعرف حول 
هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت«  املوضوع؟  هذا 
املوضوع حتّى اآلن؟ قبل أن نقرأ، سنمأل عموَدي »أعرف 

وأوّد أن أعرف«. وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت«.

4.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

5.  اِسأل ماذا تعرفون حول هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار 
لوها يف عمود »أعرف«. وسجِّ

6.  اِسأل ماذا توّدون أن تعرفوا عن هذا املوضوع؟ 

أثناء القراءة

7.  بعد كّل مقطع، ُحّث التالميذ عىل وضع خّط تحت األفكار 
عرِّف  عنها.  مالحظات  تسجيل  أو  والتفاصيل  الرئيسة 
يطرحه  قد  سؤال  أّي  عن  وأِجب  املألوفة  غري  املفردات 

التالميذ حول املوضوع.

بعد القراءة

هذا  عن  تعّلمتم  ماذا  اِسأل  النّص،  التالميذ  يقرأ  أن  ٨.  بعد 
لوها يف عمود »تعّلمت«. املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
يف  اإلجابة  تجد  لم  إذا  تعرفها؟  أن  توّد  التي  األخرى  املعلومة 

النّص، فأين يمكنك إيجاد املعلومات؟

الموضوع ٨-١ المهن الفندقية والسياحية

إكرام السائح من إكرام أهل البلد

هل تعلم أّن مجال الفندقة والسياحة من أكرب املجاالت املهنية يف مرص؟ يزور مرص ماليني السائحني 

كّل عام، واملال الذي ينفقونه عندما يأتون يساعد يف دعم العاملني يف مجال الفندقة والسياحة. فيُعترب هذا 

القطاع أحد أكرب القطاعات يف مرص، كما أنّه يساهم يف توفري الكثري من فرصة العمل.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد وظائف ومهاّم العاملني يف مجال العمل • 

الفندقي والسياحي.

أحّدد املهارات املهنية الالزمة للنجاح يف مجال • 

الفندقة والسياحة.

أرشح أهّمية األخالقيات بالنسبة إىل العاملني• 

يف املهن الفندقية والسياحية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ملاذا يزور السائحون مرص؟ ما الذي يأملون رؤيته والقيام به؟

لنتعلَّْم

كيف يمكننا أن نضمن استمرار بلدنا الجميل باستقطاب السائحني لزيارته؟ تقع هذه املسئولية عىل 

عاتق العاملني يف مجال الفندقة والسياحة. تخيَّل أنّك ستسافر إىل بلد آخر، ولكنّك ال تتكّلم لغته وتواجه 

صعوبة يف قراءة الالفتات، والعبوات، وقوائم الطعام. كما تختلف كثريًا ثقافة هذا البلد عن ثقافتك، لذا 

هذا  يف  العاملون  يسعى  والسياحية،  الفندقية  املهن  أهّمية  إىل  نظًرا  املحليّة.  التقاليد  عىل  معتاًدا  فلست 

املجال يف بلدنا إىل مساعدة السائحني. يتحّدث السائحون بلغات مختلفة. وإذا كنَت ترغب يف العمل الحًقا 

يف مجال الفندقة والسياحة، يجب أن تتعّلم بعض اللغات لتتمّكن من التواصل معهم بشكل أفضل. مثًال 

يتوّجب عىل املرشد السياحي تقديم توضيحات واإلجابة عن أسئلة السائحني، ويتلّقى النادل طلباتهم يف 

املطاعم.

وعليك أيًضا أن تعرف املشكالت التي يواجهها السائحون لتتمّكن من مساعدتهم عىل حّلها. فهم ال 

يعرفون املنطقة، لذلك يعتمدون عىل املحرتفني إلرشادهم. يجب أن يعرف مدير الفندق الكثري عن املنطقة 

يواجه  األحيان،  بعض  يف  إليه.  يحتاجون  ما  لرشاء  الخيارات  أفضل  لهم  ليقّدم  السائحون  يزورها  التي 

السائحون مشكلة صحية أو حالة طارئة، فيطلبون املساعدة من مدير الفندق أو مندوب الرحالت الذي 

يرافقهم. يجب أن يتحّىل هؤالء املحرتفون بالهدوء يف ظّل الظروف الطارئة وأن يتمتّعوا بالقدرة عىل تأمني 

املساعدة أو وسيلة نقل رسيعة لحّل املشكلة.

وألّن مرص لديها عاملون يف مجال السياحة 

املهارات  من  عاٍل  مستوى  عىل  والفندقة 

واألخالقيات الحسنة، وألّن الشعب املرصي شعب 

يستمتعون  السائحني  فإّن  وكريم،  مضياف 

دائًما بإقامتهم يف مرص، وهذا يضمن استمرارية 

قدوم السائحني من جميع أنحاء العالم إىل مرص، 

والسياحة  الفندقة  مجال  يف  العاملني  واستفادة 

وعائالتهم من انتعاش قطاع السياحة!

لنستكِشْف

تحتضن مرص املئات من املواقع األثرية والتاريخية والطبيعية، بما فيها مواقع عّدة مسّجلة ضمن قائمة 

املهّم  من  يُعّد  ملاذا  للزائرين.  جذب  مواقع  هي  املواقع  هذه  كّل  لليونسكو.  التابعة  العاملي  الرتاث  مواقع 

حماية هذه األماكن والحفاظ عليها؟ كيف يجعلك ذلك مواطنًا صالًحا؟

لنراِجْع

١.  كيف ستعامل سائًحا إذا ما جاء لزيارة بلدتك أو مدينتك؟

٢. ما املتوّقع حدوثه إذا توّقف السائحون عن زيارة مرص؟

٣. ما املهارات املهنية األخرى التي تعتقد أنّها ستساعد العاملني يف قطاع الفندقة والسياحة؟
أعمدة يف معبد الكرنَك، مرص

شعاب مرجانية، دهب، البحر األحمر

٣٩ ٣٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

إرشاك فئات الدمج يف رحلة سياحية إىل أحد األماكن األثرية للتعّرف عىل مفهوم السياحة واملشكالت التي يواجهها السائح، ثّم الطلب منهم عرض حلول ملا 
يواجهه السائح من مشكالت.
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الموضوع ٨-١ المهن الفندقية والسياحية

إكرام السائح من إكرام أهل البلد

هل تعلم أّن مجال الفندقة والسياحة من أكرب املجاالت املهنية يف مرص؟ يزور مرص ماليني السائحني 

كّل عام، واملال الذي ينفقونه عندما يأتون يساعد يف دعم العاملني يف مجال الفندقة والسياحة. فيُعترب هذا 

القطاع أحد أكرب القطاعات يف مرص، كما أنّه يساهم يف توفري الكثري من فرصة العمل.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد وظائف ومهاّم العاملني يف مجال العمل • 

الفندقي والسياحي.

أحّدد املهارات املهنية الالزمة للنجاح يف مجال • 

الفندقة والسياحة.

أرشح أهّمية األخالقيات بالنسبة إىل العاملني• 

يف املهن الفندقية والسياحية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ملاذا يزور السائحون مرص؟ ما الذي يأملون رؤيته والقيام به؟

لنتعلَّْم

كيف يمكننا أن نضمن استمرار بلدنا الجميل باستقطاب السائحني لزيارته؟ تقع هذه املسئولية عىل 

عاتق العاملني يف مجال الفندقة والسياحة. تخيَّل أنّك ستسافر إىل بلد آخر، ولكنّك ال تتكّلم لغته وتواجه 

صعوبة يف قراءة الالفتات، والعبوات، وقوائم الطعام. كما تختلف كثريًا ثقافة هذا البلد عن ثقافتك، لذا 

هذا  يف  العاملون  يسعى  والسياحية،  الفندقية  املهن  أهّمية  إىل  نظًرا  املحليّة.  التقاليد  عىل  معتاًدا  فلست 

املجال يف بلدنا إىل مساعدة السائحني. يتحّدث السائحون بلغات مختلفة. وإذا كنَت ترغب يف العمل الحًقا 

يف مجال الفندقة والسياحة، يجب أن تتعّلم بعض اللغات لتتمّكن من التواصل معهم بشكل أفضل. مثًال 

يتوّجب عىل املرشد السياحي تقديم توضيحات واإلجابة عن أسئلة السائحني، ويتلّقى النادل طلباتهم يف 

املطاعم.

وعليك أيًضا أن تعرف املشكالت التي يواجهها السائحون لتتمّكن من مساعدتهم عىل حّلها. فهم ال 

يعرفون املنطقة، لذلك يعتمدون عىل املحرتفني إلرشادهم. يجب أن يعرف مدير الفندق الكثري عن املنطقة 

يواجه  األحيان،  بعض  يف  إليه.  يحتاجون  ما  لرشاء  الخيارات  أفضل  لهم  ليقّدم  السائحون  يزورها  التي 

السائحون مشكلة صحية أو حالة طارئة، فيطلبون املساعدة من مدير الفندق أو مندوب الرحالت الذي 

يرافقهم. يجب أن يتحّىل هؤالء املحرتفون بالهدوء يف ظّل الظروف الطارئة وأن يتمتّعوا بالقدرة عىل تأمني 

املساعدة أو وسيلة نقل رسيعة لحّل املشكلة.

وألّن مرص لديها عاملون يف مجال السياحة 

املهارات  من  عاٍل  مستوى  عىل  والفندقة 

واألخالقيات الحسنة، وألّن الشعب املرصي شعب 

يستمتعون  السائحني  فإّن  وكريم،  مضياف 

دائًما بإقامتهم يف مرص، وهذا يضمن استمرارية 

قدوم السائحني من جميع أنحاء العالم إىل مرص، 

والسياحة  الفندقة  مجال  يف  العاملني  واستفادة 

وعائالتهم من انتعاش قطاع السياحة!

لنستكِشْف

تحتضن مرص املئات من املواقع األثرية والتاريخية والطبيعية، بما فيها مواقع عّدة مسّجلة ضمن قائمة 

املهّم  من  يُعّد  ملاذا  للزائرين.  جذب  مواقع  هي  املواقع  هذه  كّل  لليونسكو.  التابعة  العاملي  الرتاث  مواقع 

حماية هذه األماكن والحفاظ عليها؟ كيف يجعلك ذلك مواطنًا صالًحا؟

لنراِجْع

١.  كيف ستعامل سائًحا إذا ما جاء لزيارة بلدتك أو مدينتك؟

٢. ما املتوّقع حدوثه إذا توّقف السائحون عن زيارة مرص؟

٣. ما املهارات املهنية األخرى التي تعتقد أنّها ستساعد العاملني يف قطاع الفندقة والسياحة؟
أعمدة يف معبد الكرنَك، مرص

شعاب مرجانية، دهب، البحر األحمر

٣٩ ٣٨

ُكن أنت الخبير!
علماء املرصيات أشخاص يدرسون تاريخ مرص وثقافتها وحضارتها. يف أوروبّا هم من يدرسون اللغة املرصية وتاريخها بالعمل 
عىل وثائق قديمة والكتابة الهريوغليفية. أّما يف الواليات املتّحدة األمريكية فهم فئة من علماء اآلثار، ويدرسون املباني واملعالم األثرية 

والتحف. يعمل بعضهم يف مرص فيما يعمل بعضهم اآلخر يف متاحف وجامعات حول العالم.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

التعاطف مع اآلخرين• 
إعطاء تغذية راجعة فّعالة• 

دَع التالميذ يلعبون دور املرشد السياحي ملنازلهم، فيطلبون من 

أحد أفراد أرُسهم أو جريانهم َطْرق بابهم، فيستقبلونه يف الداخل 

أو يف الخارج، ويأخذونه يف »جولة سياحية« بعد طلب اإلذن من 

أرُسهم لتجنُّب زيارة أماكن خاّصة. عليهم السعي إىل »سائحهم« 

بتوفري الراحة والرتحاب.

نصيحة تعليمية
الدروس  بموضوعات  صلة  ذات  ملّونة  وصوًرا  ملصقات  اِجمع 
عىل  ألِصقها  الفصل  إىل  تأتي  عندما  ذلك.  من  تمّكنت  كّلما 
لتزيّن فصلك وتوّفر  التالميذ يساعدونك يف ذلك(  )دَع  الجدران 

جوًّا ممتًعا. اِحتِفظ بامللصقات لتعيد استخدامها كّل سنة.



٨٧

لنستكِشْف
املعالم  تجاه  واملسئولية  الفخر  حّس  التالميذ  الهدف: تبنّي 

املهّمة يف بلدهم.

الوقت: 5-10 دقائق

اثنني •  من  مجموعة  ضمن  نقاش  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
إىل أربعة

1.  ُقل ستتحّدث عن كيفية حماية املعالم املهّمة يف مرص.

أّي عن  وأِجب  عاٍل  بصوت  لنستكِشْف  نّص   2.  اِقرأ 
عىل  زهم  حفِّ أو  التالميذ  فامنح  األمر  لزم  إذا  سؤال. 
الرتبة،  تعرية  مثال:  مترّضرة،  معالم  عن  أمثلة  إعطائك 
املواطن  خلل  للصخور،  الطبيعية  الخصائص  ترّضر 

الطبيعية البّية، رسقة التحف الفنّية.

3.  ُقل فليجلس كّل منكم جنبًا إىل جنب زميل له يف الفصل، 
وليتناقشا األسئلة.

4.  ُقل اِنضّما إىل مجموعة ثنائية أخرى وشكِّال مجموعة من 
أربعة أشخاص. فليجلس كّل اثنني وجًها لوجه وتشاركوا 
األفكار. يتناقش التالميذ حول األسئلة من جديد، لكن هذه 

املّرة ضمن مجموعة من أربعة أشخاص.

ل يف الفصل واستِمع إىل الثنائيات أو املجموعات أثناء  5.  تجوَّ
تحّدثها، وساِعدهم عند الحاجة.

ز التالميذ يف الفصل عىل إعطائك إجابات. 6.  حفِّ

لنراِجْع
املحتوى  التالميذ وجهات نظر متعّددة عن  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«، وارشح لهم أنّهم 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 

فهمهم أو وجهة نظرهم بفهم أو وجهة نظر اآلخرين.

2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلسوا مع زمالئكم 
يف الفصل ضمن دائرة. ثّم فليخرت كّل منكم زمياًل وليجلسا 

وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  4.  ُقل 
أن  قبل  اختالفهما.  أو  إجابتَيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف 
لكّل  ذلك  ستفعلون  زميلك.  بدِّل  التايل  السؤال  إىل  تنتقل 

سؤال.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  5.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  6.  ُقل توّقفوا عن العمل، سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

7.  سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها، بخاّصة 
التعاطف مع اآلخرين والتفكري الناقد.
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الموضوع ٨-٢ ص. 41-40

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

التعاطف مع اآلخرين• 

إعطاء تغذية راجعة فّعالة• 

ضمن  املحور  موضوع  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
يف  ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم 

تجربتهم.

الوقت: 15 دقيقة

اِقرأ اإلرشادات يف الصفحة 3٨ بصوت عاٍل.• 

ذ •  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

فكِّر

ع التالميذ ضمن مجموعات ثنائية ليبتكروا  1.  وزِّ
أفكاًرا كما ُطلب منهم.

إكمال  منهم  اُطلب  نقاشهم،  ينهون  2.  عندما 
مخطَّط املعرفة.

قوائمهم،  ليشاركوا  الثنائية  املجموعات  3.  اِستدِع 
قوائمهم  إىل  يضيفوا  أن  اآلخرين  من  واطلب 

أثناء استماعهم إىل أفكار زمالئهم يف الفصل.

خطِّط

4.  ُقل اآلن وقد أنهينا مخطَّطتنا سنكمل مرشوعنا. 
لكن أّواًل، سأقرأ النّص بصوت عاٍل، تاِبع معي 

يف كتابك بصمت.

5.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل. اِسأل التالميذ إذا كان 
أين  اِسأل هل تعرفون جميعكم  لديهم أسئلة. 

ستجدون معلوماتكم؟

ذ نفِّ

6.  دَع التالميذ ينجزون مشاريعهم خارج الفصل، 
ويمألون الجدول ص. 3٩.

اختياري: اُطلب من التالميذ مشاركة نتائجهم مع 
زمالئهم يف الفصل.

لقد تعّلمت مدى أهّمية أن يتعامل العاملون يف قطاع السياحة والفندقة بصورة مهنية مع السائحني، وأن 

يعكسوا صورة جيّدة عن مرص عند تعاملهم مع السائحني.

عليك اآلن، التعّمق يف التعّرف عىل املهن يف مجال السياحة والفندقة، ومعرفة املتطلبات املهنية التي تساعد 

العاملني يف هذا القطاع عىل النجاح يف ما يقومون به.

السياحة  مجال  يف  املختلفة  املهن  بأنواع  قائمة  واكتب  ذهنك،  اِعصف  لك.  زميل  مع  اِعَمل 

والفندقة. فكِّر يف أشخاص تعرفهم ضمن أفراد أُرستك والذين يعملون يف هذا املجال. ما أسماء 

يف  زمالئك  من  أخرى  أفكاًرا  قائمتك  إىل  وأِضف  الفصل،  يف  زمالئك  مع  قائمتك  شاِرك  مهنهم؟ 

الفصل ومعّلمك.

مهن مختلفة يف مجال الفندقة والسياحة

اِخرت اآلن مهنتنَي من ضمن قائمتك، ثّم استعّد للبحث عن إجابات األسئلة يف الصفحة التالية.

يمكنك أن تزور شبكة اإلنرتنت، أو منّصة بنك املعرفة املرصي أو املكتبة إليجاد إجابات عن هذه 

األسئلة، أو يمكنك إجراء مقابلة مع أحد األشخاص الذين يعملون يف هذه املهنة.

ما املهام اليوميّة؟ ما املهام اليوميّة؟

ما املهارات واألخالقيات الالزمة؟ ما املهارات واألخالقيات الالزمة؟

ملاذا هي رضورية؟ ملاذا هي رضورية؟

كيف يمكنني مستقبًال االلتحاق بهذه املهنة؟ هذه  يف  للنجاح  امتالكها  يجب  التي  املهارات  ما 

املهنة؟

اسم املهنة ٢: اسم املهنة ١: 

لنراِجْع

١.  ما املصادر التي اّطلعت عليها إليجاد معلوماتك؟ هل كان من الصعب إيجاد هذه املعلومات؟

٢.  هل أنَت مهتّم بالعمل يف مجال الفندقة والسياحة؟ وملاذا؟ ما املهارات واألخالقيات التي تمتلكها، 

والتي تجعلك ناجًحا يف عملك يف مجال الفندقة والسياحة؟ ما املهارات التي ترغب يف تعّلمها؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٨-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٨-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٤١ ٤٠
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لقد تعّلمت مدى أهّمية أن يتعامل العاملون يف قطاع السياحة والفندقة بصورة مهنية مع السائحني، وأن 

يعكسوا صورة جيّدة عن مرص عند تعاملهم مع السائحني.

عليك اآلن، التعّمق يف التعّرف عىل املهن يف مجال السياحة والفندقة، ومعرفة املتطلبات املهنية التي تساعد 

العاملني يف هذا القطاع عىل النجاح يف ما يقومون به.

السياحة  مجال  يف  املختلفة  املهن  بأنواع  قائمة  واكتب  ذهنك،  اِعصف  لك.  زميل  مع  اِعَمل 

والفندقة. فكِّر يف أشخاص تعرفهم ضمن أفراد أُرستك والذين يعملون يف هذا املجال. ما أسماء 

يف  زمالئك  من  أخرى  أفكاًرا  قائمتك  إىل  وأِضف  الفصل،  يف  زمالئك  مع  قائمتك  شاِرك  مهنهم؟ 

الفصل ومعّلمك.

مهن مختلفة يف مجال الفندقة والسياحة

اِخرت اآلن مهنتنَي من ضمن قائمتك، ثّم استعّد للبحث عن إجابات األسئلة يف الصفحة التالية.

يمكنك أن تزور شبكة اإلنرتنت، أو منّصة بنك املعرفة املرصي أو املكتبة إليجاد إجابات عن هذه 

األسئلة، أو يمكنك إجراء مقابلة مع أحد األشخاص الذين يعملون يف هذه املهنة.

ما املهام اليوميّة؟ ما املهام اليوميّة؟

ما املهارات واألخالقيات الالزمة؟ ما املهارات واألخالقيات الالزمة؟

ملاذا هي رضورية؟ ملاذا هي رضورية؟

كيف يمكنني مستقبًال االلتحاق بهذه املهنة؟ هذه  يف  للنجاح  امتالكها  يجب  التي  املهارات  ما 

املهنة؟

اسم املهنة ٢: اسم املهنة ١: 

لنراِجْع

١.  ما املصادر التي اّطلعت عليها إليجاد معلوماتك؟ هل كان من الصعب إيجاد هذه املعلومات؟

٢.  هل أنَت مهتّم بالعمل يف مجال الفندقة والسياحة؟ وملاذا؟ ما املهارات واألخالقيات التي تمتلكها، 

والتي تجعلك ناجًحا يف عملك يف مجال الفندقة والسياحة؟ ما املهارات التي ترغب يف تعّلمها؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٨-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٨-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٤١ ٤٠

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
ا،  لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ
أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود أكرب. 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل. 

وعًدا.  اُكتب  الذاتي،  التقييم  إنهائك  بعد  3.  ُقل 
أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

4.  بعد مراجعتك إجابات التالميذ، اُطلب من الذين 
وضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث )بحاجة إىل 
مجهود أكرب( أن يراجعوا النّص أو أن يتحّدثوا 

يف املوضوع مع زمالئهم املتمّكنني من فهمه.

حثّهم  التالميذ،  إجابات  مراجعتك  اختياري: بعد 
السبّورة،  واكتبها عىل  األفكار،  إعطائك بعض  عىل 
قطاع  يف  يعملون  أشخاص  إىل  سأتحّدث  مثاًل: 
بعض  سأقرأ  عملهم.  حول  والفندقية  السياحة 
الكتب أو سأبحث عرب شبكة اإلنرتنت عن معلومات 

تتعّلق بمعالم مهّمة يف مرص.

أِشد بالتالميذ الحرتامهم اآلخرين.  .5

أنشطة التوّسع
1.  دَع التالميذ يختارون َمعلًما أو موقًعا سياحيًّا 
منهم  اُطلب  الكثري.  عنه  يعرفون  ال  مرص  يف 
االستعالم عنه أكثر بالبحث عرب شبكة اإلنرتنت 
عنه  يعرفون  أشخاص  مع  مقابلة  بإجراء  أو 
أكثر. َدعهم يصّممون إعالنًا لوكالة سفر يرّوج 
امَلعلم للسائحني، برشح موقعه، وسبب أهّميته، 
ثّم  هناك.  وفعله  رؤيته  للسائحني  يمكن  وما 
دلياًل  لتصّمم  التالميذ  من  اإلعالنات  اجمع 

سياحيًّا للفصل.

2.  اُطلب من التالميذ أن يجروا مقابلة مع شخص 
أذهانكم  اِعصفوا  الفندقية.  قطاع  يف  يعمل 
كمجموعة لتؤّلفوا أسئلة تطرحوها عليه، مثال: 
نوع  أّي  السائحني؟  غالبية  تأتي  أين  من 
تشعرهم  كيف  يحبّون؟  النشاطات  من 

بالرتحاب؟

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجع«.• 

ُقل سوف تجيب عن هذه األسئلة يف املنزل وتحرضها معك • 
إىل الفصل. كما يمكنك استشارة أحد أفراد أرُستك.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.
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الموضوع ٩-١ المهن األخرى في ُأسرتي

مهن األشخاص املحيطني بك

ولديه  عمله،  يف  متخصص  منهم  كلٌّ  مهنة.  لديه  منهم  وكلٌّ  بك،  املحيطني  العاملني  من  الكثري  هناك 

مهارات تجعله ناجًحا يف مهنته. كم عدد األشخاص الذين تعرفهم ويمارسون هذه املهن؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد املهن الخاصة بأفراد أُرستي.• 

أوّضح أهّمية هذه املهن.• 

أصف املهارات املهنية الالزمة ملمارسة هذه املهن.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يساهم كّل فرد من أفراد األُرسة يف خدمة األُرسة؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

يف املدرسة املهنيّة، يتعّلم الطّالب األكرب منك سنٍّا مهارات تطبيقية تساعدهم عىل ممارسة املهن يف املستقبل. 

هل ترغب يف التعّلم يف مدرسة مماثلة؟ وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  ما املهارات الخاّصة التي تحتاج إليها ملمارسة هذه املهن؟

٢.  ما أهّمية كّل مهنة يف خدمة املجتمع؟ اِرشح ملاذا يستحق العّمال من كّل الفئات االحرتام ملا يقومون به.

٣.  هل تعرف أشخاًصا يف أُرستك أو من بني جريانك يعملون يف إحدى هذه املهن؟ هل يستمتعون عند 

تأدية عملهم؟ هل هم بارعون يف عملهم؟

هم الذين يبتكرون أعماًال فنية كاللوحات الفنية، 

والقصائد  الفوتوغرافية،  والصور  واملنحوتات، 

الشعرية، واملوسيقى. يهدف الفّن بجميع أنواعه إىل 

التواصل  يحّقق  وهو  واملشاعر،  األفكار  عن  التعبري 

ترقية  يف  دوره  عن  فضًال  واملجتمعات،  األفراد  بني 

الشعور والوجدان وتحقيق املتعة. ويجب أن يتمتّع 

الفنّانون باملوهبة يف مجالهم وأن يسعوا إىل امتالك 

املهارات التي تطّور من أدائهم، وأن يتحّلوا بالقيم 

الجيّدة.

 الفنانون

واملواّد  الكتب  تنظيم  عن  مسئولون  هم 

واملواّد  الكتب  عن  يبحثون  املكتبة.  يف  األخرى 

أنّهم  كما  املكتبة،  إىل  إلضافتها  الجديدة 

إليه.  يحتاجون  ما  إيجاد  يف  القّراء  يساعدون 

يجب أن يكون أمناء املكتبات عىل دراية كاملة 

املختلفة.  واملوضوعات  الكتب  أنواع  بجميع 

كذلك، عليهم أن يتمتّعوا بمهارات تنظيم الكتب 

وإيجادها، إضافة إىل مهارات التواصل الجيّد.

أمناء املكتبات

مهّمتهم زراعة املحاصيل الزراعية وبيعها. فعىل املزارع 

الذي يزرع املحاصيل الزراعية أن يكون عىل دراية بكيفية 

وكيفية  النباتات،  من  وغريها  والفاكهة  الخرضاوات  زراعة 

املزارعني  بعض  يستكمل  قد  الزراعية.  اآلالت  تشغيل 

مثل  عالية  شهادات  عىل  للحصول  الجامعية  دراستهم 

التخصص يف إدارة املزارع أو الهندسة الزراعية، لكّن الكثري 

منهم يتعّلمون مهنتهم من خالل الخربة التي يكتسبونها يف 

عملهم يف األرض الزراعية.

املزارعون

يف  يعملون  وهم  الناس،  بصّحة  األطبّاء  يعتني 

العيادات الطبيّة أو يف املستشفيات. يدرس األطبّاء الطّب 

العاّم مّدة خمس سنوات للحصول عىل شهادة الطبيب، 

عمل  وطبيعة  عامني.  طوال  إضافيٍّا  تدريبًا  يجرون  ثّم 

الضغط،  تحت  العمل  يتحّملوا  أن  منهم  تتطّلب  األطباء 

وأن يتمتّعوا بمهارات التواصل املمتازة.

 األطبّاء

٤٣ ٤٢

الموضوع ٩-1 ص. 43-42

المهن األخرى في أُسرتي
األهداف

أحّدد املهن الخاصة بأفراد أرُستي.• 

أوّضح أهّمية هذه املهن.• 

أصف املهارات املهنية الالزمة ملمارسة هذه املهن.• 

المهارات الحياتية

فهم أدوار األفراد• 

تحسني مهاراتي السمعيّة• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

التعاون• 

القضايا والتحديات

االنتماء• 

5.  اُكتب أفكار التالميذ عىل السبّورة، وذكِّرهم باالنتباه إليها 
يف خالل هذا الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

الوظائف واملهن املختلفة، ويف  العديد من  تحّدثنا عن  1.  ُقل 
هذا الدرس سنستكشف الوظائف يف أرُستك.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.

3.  اِسأل ما املوضوعات التي ستحتاج إىل التعّرف عليها أكثر 
يف خالل هذا الدرس؟

أن  عيلّ  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
أعرف أكثر عن مهارات أفراد أرُستي املهنية. عيلّ أن 

أتعّرف أكثر عىل املهن يف أرُستي.
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الموضوع ٩-١ المهن األخرى في ُأسرتي

مهن األشخاص املحيطني بك

ولديه  عمله،  يف  متخصص  منهم  كلٌّ  مهنة.  لديه  منهم  وكلٌّ  بك،  املحيطني  العاملني  من  الكثري  هناك 

مهارات تجعله ناجًحا يف مهنته. كم عدد األشخاص الذين تعرفهم ويمارسون هذه املهن؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد املهن الخاصة بأفراد أُرستي.• 

أوّضح أهّمية هذه املهن.• 

أصف املهارات املهنية الالزمة ملمارسة هذه املهن.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يساهم كّل فرد من أفراد األُرسة يف خدمة األُرسة؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

يف املدرسة املهنيّة، يتعّلم الطّالب األكرب منك سنٍّا مهارات تطبيقية تساعدهم عىل ممارسة املهن يف املستقبل. 

هل ترغب يف التعّلم يف مدرسة مماثلة؟ وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  ما املهارات الخاّصة التي تحتاج إليها ملمارسة هذه املهن؟

٢.  ما أهّمية كّل مهنة يف خدمة املجتمع؟ اِرشح ملاذا يستحق العّمال من كّل الفئات االحرتام ملا يقومون به.

٣.  هل تعرف أشخاًصا يف أُرستك أو من بني جريانك يعملون يف إحدى هذه املهن؟ هل يستمتعون عند 

تأدية عملهم؟ هل هم بارعون يف عملهم؟

هم الذين يبتكرون أعماًال فنية كاللوحات الفنية، 

والقصائد  الفوتوغرافية،  والصور  واملنحوتات، 

الشعرية، واملوسيقى. يهدف الفّن بجميع أنواعه إىل 

التواصل  يحّقق  وهو  واملشاعر،  األفكار  عن  التعبري 

ترقية  يف  دوره  عن  فضًال  واملجتمعات،  األفراد  بني 

الشعور والوجدان وتحقيق املتعة. ويجب أن يتمتّع 

الفنّانون باملوهبة يف مجالهم وأن يسعوا إىل امتالك 

املهارات التي تطّور من أدائهم، وأن يتحّلوا بالقيم 

الجيّدة.

 الفنانون

واملواّد  الكتب  تنظيم  عن  مسئولون  هم 

واملواّد  الكتب  عن  يبحثون  املكتبة.  يف  األخرى 

أنّهم  كما  املكتبة،  إىل  إلضافتها  الجديدة 

إليه.  يحتاجون  ما  إيجاد  يف  القّراء  يساعدون 

يجب أن يكون أمناء املكتبات عىل دراية كاملة 

املختلفة.  واملوضوعات  الكتب  أنواع  بجميع 

كذلك، عليهم أن يتمتّعوا بمهارات تنظيم الكتب 

وإيجادها، إضافة إىل مهارات التواصل الجيّد.

أمناء املكتبات

مهّمتهم زراعة املحاصيل الزراعية وبيعها. فعىل املزارع 

الذي يزرع املحاصيل الزراعية أن يكون عىل دراية بكيفية 

وكيفية  النباتات،  من  وغريها  والفاكهة  الخرضاوات  زراعة 

املزارعني  بعض  يستكمل  قد  الزراعية.  اآلالت  تشغيل 

مثل  عالية  شهادات  عىل  للحصول  الجامعية  دراستهم 

التخصص يف إدارة املزارع أو الهندسة الزراعية، لكّن الكثري 

منهم يتعّلمون مهنتهم من خالل الخربة التي يكتسبونها يف 

عملهم يف األرض الزراعية.

املزارعون

يف  يعملون  وهم  الناس،  بصّحة  األطبّاء  يعتني 

العيادات الطبيّة أو يف املستشفيات. يدرس األطبّاء الطّب 

العاّم مّدة خمس سنوات للحصول عىل شهادة الطبيب، 

عمل  وطبيعة  عامني.  طوال  إضافيٍّا  تدريبًا  يجرون  ثّم 

الضغط،  تحت  العمل  يتحّملوا  أن  منهم  تتطّلب  األطباء 

وأن يتمتّعوا بمهارات التواصل املمتازة.

 األطبّاء

٤٣ ٤٢

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش حول طرق 

مساعدة واحرتام األرُس بعضها بعًضا.

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.• 

1.  ُقل سأطرح عليكم سؤااًل. ال تقولوا شيئًا! فكِّروا بصمت!

أفراد  السؤال بصوت عاٍل: كيف يساهم كّل فرد من  2.  اِقرأ 
األرُسة يف خدمة األرُسة؟ 

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  3.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

4.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل منكم اآلن جنبًا إىل جنب أحد 
املالحظات  تسجيل  يمكنكما  األفكار.  وليتشاركا  زمالئه 

لكن باختصار!

5.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم يف 
الفصل.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  السؤال.  طرح  سأعيد  6.  ُقل 
لإلجابة.

فرد كّل  يساهم  كيف  مجّدًدا:  عاٍل  بصوت  السؤال   7.  اِقرأ 
من أفراد األرُسة يف خدمة األرُسة؟ 

مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  ٨.  اِخرت 
إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 
مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. إجابات 
أرُسته.  إلعالة  أجًرا  ويتقاىض  والدي  يعمل  ُمحتَملة: 
أّمي تعمل أيًضا وتهتّم بإدارة املنزل. إخوتي وأخواتي 

يساعدون والدينا يف الحفاظ عىل سعادة أرُستنا.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
التالميذ  تمكني  للتالميذ؛  سهاًل  ليصبح  نّص  الهدف: تجزئة 

من مشاركة ما فهموه من نّص ما.

الوقت: 10-15 دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: اِقرأ وشاِرك• 

1.  شكِّل مجموعات ثنائية. سيجلس كّل تلميذ جنبًا إىل جنب 
ل أن يتمتّعا بمستوى القراءة  زميل له يف الفصل، من املفضَّ

نفسه.

2.  ُقل ستقرآن وتشاركان، ما يعني أّن أحدكما سيقرأ جزًءا 
كّل  سيخرب  ثّم  اآلخر.  الجزء  سيقرأ  والثاني  النّص  من 
(ومن  أ   ( التلميذ  من  قّررا  أّواًل  قرأتما.  عّما  اآلخر  منكما 

التلميذ )ب(.

(قراءة  أ   ( التالميذ  من  واطلب  قسمني،  إىل  النّص  م  3.  قسِّ
الجزء من النّص يف الصفحة 42 ومن التالميذ )ب( قراءة 

الجزء يف الصفحة 43.

لينهي  زميلك  انتِظر  تنتهي  وعندما  نّصك،  اِقرأ  اآلن  4.  ُقل 
نّصه. يقرأ التالميذ األجزاء من النّص املعيّنة لهم.

5.  ُقل اآلن أَخرِب زميلك عن املهنتني اللتني قرأت عنهما، محاواًل 
تلخيص املعلومات. عىل التالميذ ) أ ( أن يبدأوا.

يف  لبعض  بعضهم  بالدور  نصوصهم  التالميذ  6.  يلّخص 
املجموعات الثنائية. راِقب العمل أثناء تجّولك يف الفصل.

الجزء  التالميذ  يقرأ  بصمت.  بأكمله  النّص  اقرأ  اآلن  7.  ُقل 
اآلخر من النّص ألنفسهم ويتأّكدون من فهمهم.

اختياري: اِطرح أسئلة لتتحّقق مّما فهمه التالميذ من النّص، 
مثال: أّي مهارات يحتاج إليها األطبّاء؟ أّي مهارات يحتاج إليها 

أمناء املكتبات؟
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الموضوع ٩-١ المهن األخرى في ُأسرتي

مهن األشخاص املحيطني بك

ولديه  عمله،  يف  متخصص  منهم  كلٌّ  مهنة.  لديه  منهم  وكلٌّ  بك،  املحيطني  العاملني  من  الكثري  هناك 

مهارات تجعله ناجًحا يف مهنته. كم عدد األشخاص الذين تعرفهم ويمارسون هذه املهن؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد املهن الخاصة بأفراد أُرستي.• 

أوّضح أهّمية هذه املهن.• 

أصف املهارات املهنية الالزمة ملمارسة هذه املهن.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يساهم كّل فرد من أفراد األُرسة يف خدمة األُرسة؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

يف املدرسة املهنيّة، يتعّلم الطّالب األكرب منك سنٍّا مهارات تطبيقية تساعدهم عىل ممارسة املهن يف املستقبل. 

هل ترغب يف التعّلم يف مدرسة مماثلة؟ وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  ما املهارات الخاّصة التي تحتاج إليها ملمارسة هذه املهن؟

٢.  ما أهّمية كّل مهنة يف خدمة املجتمع؟ اِرشح ملاذا يستحق العّمال من كّل الفئات االحرتام ملا يقومون به.

٣.  هل تعرف أشخاًصا يف أُرستك أو من بني جريانك يعملون يف إحدى هذه املهن؟ هل يستمتعون عند 

تأدية عملهم؟ هل هم بارعون يف عملهم؟

هم الذين يبتكرون أعماًال فنية كاللوحات الفنية، 

والقصائد  الفوتوغرافية،  والصور  واملنحوتات، 

الشعرية، واملوسيقى. يهدف الفّن بجميع أنواعه إىل 

التواصل  يحّقق  وهو  واملشاعر،  األفكار  عن  التعبري 

ترقية  يف  دوره  عن  فضًال  واملجتمعات،  األفراد  بني 

الشعور والوجدان وتحقيق املتعة. ويجب أن يتمتّع 

الفنّانون باملوهبة يف مجالهم وأن يسعوا إىل امتالك 

املهارات التي تطّور من أدائهم، وأن يتحّلوا بالقيم 

الجيّدة.

 الفنانون

واملواّد  الكتب  تنظيم  عن  مسئولون  هم 

واملواّد  الكتب  عن  يبحثون  املكتبة.  يف  األخرى 

أنّهم  كما  املكتبة،  إىل  إلضافتها  الجديدة 

إليه.  يحتاجون  ما  إيجاد  يف  القّراء  يساعدون 

يجب أن يكون أمناء املكتبات عىل دراية كاملة 

املختلفة.  واملوضوعات  الكتب  أنواع  بجميع 

كذلك، عليهم أن يتمتّعوا بمهارات تنظيم الكتب 

وإيجادها، إضافة إىل مهارات التواصل الجيّد.

أمناء املكتبات

مهّمتهم زراعة املحاصيل الزراعية وبيعها. فعىل املزارع 

الذي يزرع املحاصيل الزراعية أن يكون عىل دراية بكيفية 

وكيفية  النباتات،  من  وغريها  والفاكهة  الخرضاوات  زراعة 

املزارعني  بعض  يستكمل  قد  الزراعية.  اآلالت  تشغيل 

مثل  عالية  شهادات  عىل  للحصول  الجامعية  دراستهم 

التخصص يف إدارة املزارع أو الهندسة الزراعية، لكّن الكثري 

منهم يتعّلمون مهنتهم من خالل الخربة التي يكتسبونها يف 

عملهم يف األرض الزراعية.

املزارعون

يف  يعملون  وهم  الناس،  بصّحة  األطبّاء  يعتني 

العيادات الطبيّة أو يف املستشفيات. يدرس األطبّاء الطّب 

العاّم مّدة خمس سنوات للحصول عىل شهادة الطبيب، 

عمل  وطبيعة  عامني.  طوال  إضافيٍّا  تدريبًا  يجرون  ثّم 

الضغط،  تحت  العمل  يتحّملوا  أن  منهم  تتطّلب  األطباء 

وأن يتمتّعوا بمهارات التواصل املمتازة.

 األطبّاء

٤٣ ٤٢

ُكن أنت الخبير!
اختصايّص ِعلم األنساب هو شخص يدرس تاريخ األرُس. يساعد هؤالء االختصاصيّون الناس عىل إيجاد املعلومات عن أسالفهم، ما 
يشمل تواريخ امليالد والوفاة، ومكان العيش، وماذا كانت أرُسهم املمتّدة، واملهن التي مارسوها. يقوم اختصاصيّو األنساب اليوم 

بغالبية أبحاثهم عرب اإلنرتنت بواسطة الكمبيوتر، لكن ما زالوا أحيانًا بحاجة إىل زيارة األبنية الرسمية إليجاد سجاّلت حقيقية.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

فهم أدوار األفراد• 
تحسني مهاراتي السمعيّة• 

يكتبون  مهنية«،  عائلة  »شجرة  يصّمموا  أن  التالميذ  من  اُطلب 
وخاالتهم،  وعّماتهم  والديهم،  ثّم  أجدادهم،  مهن  أّواًل  فيها: 
وأبناء وأخواتهم،  إخوانهم  من  وأّي  وأخوالهم.   وأعمامهم 

أّي أقارب  وبنات العّم والعّمة، وأبناء وبنات الخال والخالة، أو 
آخرين لديهم مهن. ثّم َدعهم يناقشون شجرة املهن مع أرُسهم. 

ما أوجه الشبه واالختالف بني أفراد األرُس؟

نصيحة تعليمية
فالحديث  االجتماعية واالقتصادية،  التالميذ  اختالف مكانة  راِع 
إذا شعرت  الثروة واملركز.  إدراك  املهن قد يؤّدي أحيانًا إىل  عن 
أرُسهم،  عن  معلومات  مشاركة  من  التالميذ  بعض  بانزعاج 
برنامج  أرُسة من  أرُسة وهمية )مثل  بالتحّدث عن  لهم  فاسمح 

تليفزيوني أو كتاب( أو من تأليفهم.

سيساعدك توظيف الخيال، ومقاطع الفيديو، واملقاطع الصوتية، 
انتباه  الحفاظ عىل  الدروس عىل  يف  اليومية  الحياة  من  واألمثلة 

التالميذ وإضفاء الحيوية إىل فصلك.
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لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل التوّسع يف األفكار التي قرأوها 

يف النّص.

الوقت: 5 دقائق

عاٍل. •  بصوت  »لنستكِشْف«  فقرة  بقراءة  املوضوع  قدِّم 
لتتحّقق من فهم التالميذ، اِسألهم ما بعض املهارات التي قد 
املهارات  البناء،  مهن  املهنية؟ )مثال:  املدرسة  تتعّلمها يف 

املكتبية، املهارات الحاسوبية(.

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث• 

1.  ُقل اِجلس جنبًا إىل جنب زميل لك يف الفصل. اِقرأ كّل سؤال 
استِدر  ثّم  الوقت،  لبعض  بصوت عاٍل، وفكِّر فيه بصمت 

وناِقش إجاباتك مع زميلك.

2.  يناقش التالميذ األسئلة ضمن مجموعات ثنائية.

أثناء  الثنائية  املجموعات  إىل  واستِمع  الفصل  يف  ل  3.  تجوَّ
م لهم املساعدة إذا احتاجوا إليها. نقاشاتهم. قدِّ

4.  اِستدِع التالميذ ملشاركة إجاباتهم.

لنراِجْع
املحتوى  التالميذ وجهات نظر متعّددة عن  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تباُدل األدوار بني الزمالء• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«، وارشح لهم أنّهم 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 
فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

2.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلسوا مع زمالئكم 
يف الفصل ضمن دائرة. ثّم فليخرت كّل منكم زمياًل وليجلسا 

وجًها لوجه.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  4.  ُقل 
أن  قبل  اختالفهما.  أو  إجابتَيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف 
لكّل  ذلك  ستفعلون  زميلك.  بدِّل  التايل  السؤال  إىل  تنتقل 

سؤال.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  5.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  6.  ُقل توّقفوا عن العمل، سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

7.  سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.

ز التالميذ عىل التفكري يف كّل مهنة بعمق أكثر،  اختياري: حفِّ
واسأل ما الصعوبات أو التحّديات التي يواجهها أصحاب تلك 

املهن يف رأيك؟
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بعد املقابلة

التي  املعلومات  التالميذ ضمنها  5.  شكِّل مجموعات ليشارك 
اكتسبوها.

إىل بعض.  التالميذ يصغون بعضهم  أّن  اختياري: تأكَّْد من 
اِستدِع كّل تلميذ منفرًدا وُقل أخرِبنا عن الشخص الذي قابله 
أن  املقابلة  أجرى  الذي  للتلميذ  يمكن  املجموعة.  يف  زميلك 

يصّحح أّي خطأ أو سوء فهم.

الموضوع ٩-٢ ص. 45-44

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

فهم أدوار األفراد• 

تحسني مهاراتي السمعيّة• 

املعلومات،  إيجاد  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وتنظيمها، ومشاركتها مع زمالئهم يف الفصل.

 10-5 املقابلة؛  قبل  الفصل  يف  دقائق  الوقت: 5 
دقائق يف الفصل بعد املقابلة.

قبل املقابلة

ُقل سيتسنّى لك أن تستكشف إحدى املهن بعمق. • 
ثّم اقرأ اإلرشادات يف الصفحة 44 بصوت عاٍل.

اِتِّبع خطوات روتني: خطِّط لبحثك.• 

األبحاث،  من  نوع  هي  الشخصية  املقابلة  1.  ُقل 
أسئلة.  يف  التفكري  الجيّد  من  بفّعالية  وللبحث 
توّد  التي  باألسئلة  قائمة  ز  جهِّ املقابلة،  قبل 
طرح  أيًضا  بإمكانك  أنّه  املؤّكد  ومن  طرحها. 

أسئلة إضافية أثناء املقابلة.

عن  األمثلة  لقراءة  كافيًا  وقتًا  التالميذ  2.  اِمنح 
الخاّصة  األسئلة  من  املزيد  وإضافة  األسئلة 

بهم.

من  سؤال  كّل  يكتبون  التالميذ  اختياري: دَع 
إضافية  مسافة  وترك  مستقّلة،  ورقة  عىل  املقابلة 
عىل  األسئلة  كتابة  أيًضا  يمكنهم  اإلجابات.  لكتابة 

بطاقات مالحظات ووضع اإلجابات عىل خلفيّتها.

اإلضافية  أسئلتهم  ليشاركوا  التالميذ  3.  اِستدِع 
مجموعات  ضمن  أو  الفصل،  يف  الجميع  مع 
صغرية. يمكن للتالميذ إضافة أّي سؤال طرحه 

زمالؤهم وأثار اهتمامهم.

ومحرتمني  مهّذبني  يكونوا  بأن  التالميذ  4.  ذكِّر 
عليهم  أحدهم،  من  مقابلة  يطلبون  عندما 
اختيار وقت يكون فيه الشخص الذي يريدون 
ا، كما يجب أن يرشحوا له أنّهم  مقابلته مستعدًّ
ينهون  وعندما  مدرسيًّا.  مرشوًعا  ينجزون 
املقابلة عليهم شكر الشخص الذي قابلوه عىل 

منحهم جزًءا من وقته.

الموضوع ٩-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

اليوم ستؤّدي دور املراسل. ستذهب إىل املنزل، وتُجري مقابلة مع أحد أفراد أُرستك أو أحد جريانك حول 

املهنة التي يمارسها. ثّم ستكتب سرية شخصية موجزة عن املهنة.

اِخَرت الشخص الذي توّد أن تجري املقابلة معه. إليَك بعض األسئلة التي يمكنك أن تطرحها عليه. 

أِضف سؤاَلني من تأليفك.

١.  ما الذي تفعله يف عملك كّل يوم؟

٢.  كيف بدأت يف هذه املهنة؟

٣.  أين تلّقيت التدريب عىل عملك هذا؟ كيف تعّلمت املهارات التي تحتاج إليها؟

٤.  ما الذي تحبه يف مهنتك؟

 .٥

 .٦

اِستِمع بانتباه إىل إجابات الشخص الذي تجري معه املقابلة، وأظِهر اهتمامك بما يقوله. دوِّن 

أو  التفاصيل  من  مزيد  إىل  احتجَت  إذا  األسئلة  من  املزيد  اِطرح  يقوله.  ما  لتتذّكر  املالحظات 

التوضيح.

بعد املقابلة، اِمأل املربّع بالسرية الشخصية املوجزة للشخص الذي أجريت معه املقابلة. اِحرص 

عىل تضمني إجابات األسئلة التي أعددتها وأّي تفاصيل إضافية مشّوقة. اِختِتم السرية الشخصية 

املوجزة بتقييمك الخاص ألهّمية مهنة هذا الشخص. اُكتب تقريًرا إىل زمالئك يف الفصل، واعِرض 

فيه نتائجك.

امللف الشخيص لـ 

هو/هي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنراِجْع

١.  هل تفّضل إجراء املقابالت مع الناس، أو البحث عرب شبكة اإلنرتنت، أو يف املكتبة؛ إليجاد إجابات 

عن أسئلتك؟ اِرشح إيجابيات وسلبيات كّل طريقة.

٢.  هل ترغب يف ممارسة املهنة التي كتبَت عنها؟ وملاذا؟ ما املهارات التي قد تحتاج إىل تطويرها؟ ما 

رأيك يف التدريب عىل هذه املهنة؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٩-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٤٥ ٤٤
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الموضوع ٩-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

اليوم ستؤّدي دور املراسل. ستذهب إىل املنزل، وتُجري مقابلة مع أحد أفراد أُرستك أو أحد جريانك حول 

املهنة التي يمارسها. ثّم ستكتب سرية شخصية موجزة عن املهنة.

اِخَرت الشخص الذي توّد أن تجري املقابلة معه. إليَك بعض األسئلة التي يمكنك أن تطرحها عليه. 

أِضف سؤاَلني من تأليفك.

١.  ما الذي تفعله يف عملك كّل يوم؟

٢.  كيف بدأت يف هذه املهنة؟

٣.  أين تلّقيت التدريب عىل عملك هذا؟ كيف تعّلمت املهارات التي تحتاج إليها؟

٤.  ما الذي تحبه يف مهنتك؟

 .٥

 .٦

اِستِمع بانتباه إىل إجابات الشخص الذي تجري معه املقابلة، وأظِهر اهتمامك بما يقوله. دوِّن 

أو  التفاصيل  من  مزيد  إىل  احتجَت  إذا  األسئلة  من  املزيد  اِطرح  يقوله.  ما  لتتذّكر  املالحظات 

التوضيح.

بعد املقابلة، اِمأل املربّع بالسرية الشخصية املوجزة للشخص الذي أجريت معه املقابلة. اِحرص 

عىل تضمني إجابات األسئلة التي أعددتها وأّي تفاصيل إضافية مشّوقة. اِختِتم السرية الشخصية 

املوجزة بتقييمك الخاص ألهّمية مهنة هذا الشخص. اُكتب تقريًرا إىل زمالئك يف الفصل، واعِرض 

فيه نتائجك.

امللف الشخيص لـ 

هو/هي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنراِجْع

١.  هل تفّضل إجراء املقابالت مع الناس، أو البحث عرب شبكة اإلنرتنت، أو يف املكتبة؛ إليجاد إجابات 

عن أسئلتك؟ اِرشح إيجابيات وسلبيات كّل طريقة.

٢.  هل ترغب يف ممارسة املهنة التي كتبَت عنها؟ وملاذا؟ ما املهارات التي قد تحتاج إىل تطويرها؟ ما 

رأيك يف التدريب عىل هذه املهنة؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٩-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٤٥ ٤٤

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل!• 

ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن…«.

2.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
ا،  لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدًّ
أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود أكرب. 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل. 

وعًدا.  اُكتب  الذاتي،  التقييم  إنهائك  بعد  3.  ُقل 
أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن…

4.  بعد مراجعتك إجابات التالميذ، اُطلب من الذين 
وضعوا عالمة )( يف املربّع الثالث )بحاجة إىل 
مجهود أكرب( أن يراجعوا النّص أو أن يتحّدثوا 

يف املوضوع مع زمالئهم املتمّكنني من فهمه.

حثّهم  التالميذ،  إجابات  مراجعتك  اختياري: بعد 
السبّورة،  واكتبها عىل  األفكار،  إعطائك بعض  عىل 
مثاًل: سأسأل ابنة عّمي/عّمتي أو خايل/خالتي عىل 
عن  عّمي/خايل  إىل  سأتحّدث  حصلت،  وظيفة  أّي 

املهارات التي يحتاج إليها يف عمله.

5.  أِشد بالتالميذ الحرتامهم اآلخرين.

أنشطة التوّسع
1.  دَع كّل تلميذ يتحّدث إىل الشخص الذي قابله يف 
فقرة »نتعلَّْم« من خالل التطبيق أو إىل شخص 
مختلف، وتصميم مخطَّط زمني ملساره املهني 
عن  يسألوه  أن  بعد  اآلن،  حتّى  املدرسة  منذ 
كانت  وماذا  فيها،  برع  التي  املدرسية  املواّد 
ع التالميذ عىل التعليق  وظيفته األوىل، إلخ. شجِّ
التحاق  )مثال:  يالحظونها  صالت  أّي  عىل 
املدرسة  الشطرنج يف  بنادي  هذا الشخص 
وحّل  الناقد  التفكري  اكتساب  عىل  ساعده 
املشكالت، ولهذا صلة بإصالح السيّارات(.

ُمختَلقة  عمل  مقابالت  يجرون  التالميذ  2.  دَع 
التي  املهنة  ويختارون  مجموعات  ضمن 
أحدهم  يتّخذ  ألجلها.  األشخاص  سيقابلون 
املهارات  عن  سيسأل  الذي  امُلستجِوب  دور 
وسمات الشخصية، مثال: هل تجيد البحث؟ 
هل تملك خبة يف مجال الكمبيوترات؟ هل 
األطفال؟  تحّب  هل  جّرار؟  قيادة  يمكنك 
اآلخرون  ويتّخذ  صبور؟  شخص  أنت  هل 
عن  سيجيبون  الذين  للوظيفة  املتقّدمني  دور 
ع التالميذ عىل اإلبداع يف تخيّل  هذه األسئلة. شجِّ
شخصية لدورهم. من غري الرضوري أن يصلح 
املقابالت  إنهاء  فبعد  للوظيفة،  املتقّدمني  كّل 

يُعلن امُلستجِوب من حصل عىل الوظيفة.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجع«.• 

ُقل سوف تجيب عن هذه األسئلة يف املنزل وتحرضها معك • 
أّن  بما  أرُستك  أفراد  أحد  استشارة  يمكنك  كما  الفصل.  إىل 

هذه األسئلة عن تغيريات يمكنك القيام بها يف املنزل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم وتحديدهم 

الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل



٩٦

الموضوع ١٠-١ طرق حّل المشكالت لدى األُسرة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد بعض املشكالت التي قد يواجهها أفراد • 

األُرسة.

أعّرب عن رأيي وأحرتم آراء اآلخرين.• 

أقرتح الحلول وأناقشها باحرتام.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت األكثر شيوًعا التي قد تواجهها أنَت وزمالؤك؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. فكِّر يف مشكلة واجهتك أو واجهت أحد األشخاص الذين تعرفهم. اِتّبع الخطوات 

املذكورة يف فقرة لنتعلَّْم، تحّدث عن املشكلة وحدِّد الحّل املناِسب لها.

لنراِجْع

١.  ما الحّل الذي يمكنك اختياره إذا وجدَت نفسك يف موقف مشابه للموقف املذكور يف نّص القراءة؟ 

وملاذا؟

توتّرك  زيادة  يف  ساهمت  التي  العوامل  ما  والتوتّر؟  بالقلق  وتشعرك  تواجهها  التي  املشكالت  ٢.  ما 

حينها؟ هل استطعت أن تجد حالٍّ لهذه املشكالت؟

٣.  ما املشكالت التي قد تحّلها بشكل مختلف يف املستقبل؟ كيف ساعدك هذا الدرس يف تطوير نفسك؟

حدِّد املشكلة

فكِّر يف أكثر

من حّل واحد

حدِّد اإليجابيات   

والسلبيات

 اِخَرت أحد الحلول

١

٢

٣

٤

عندما تواجهنا 

مشكلة معيّنة، نرغب يف 

إيجاد حّل مناِسب لها، ولكن 

كيف نجد الحّل األفضل؟ إليك 

طريقة بسيطة يمكن ألّي 

شخص أن يجّربها.

ول
حل
د ال

إيجا

عندما تواجهنا مشكلة، نشعر بالقلق والتوتر. كي نتمّكن من حّل هذه املشكلة، 

أو  فرًدا  أّن  املثال،  سبيل  عىل  لنفرتض،  وأبسط.  أصغر  أجزاء  إىل  تجزئتها  علينا 

املنزل،  يف  إضايف  عمل  أداء  عليك  أّن  يعني  هذا  مريض،  أُرستك  أفراد  من  أكثر 

إضافة إىل واجباتك املدرسية التي عليك إنجازها، وربما تكون قلًقا بشأن صّحة 

أفراد أُرستك.

فكِّر يف أكثر من طريقة قد تساعدك عىل حّل مشكلتك. يمكنك أن تؤّجل االهتمام 

بشئون املنزل إىل وقت آخر، أو أن تهتّم بجميع شئون املنزل بنفسك، كما يمكنك 

أيًضا أن تستعني بأحد األقارب أو أحد أصدقاء األُرسة ملساعدتك.

كّل حّل تفّكر فيه سيكون له جوانب إيجابية وأخرى سلبية. فعىل سبيل املثال، إذا 

أّجلت االهتمام بشئون املنزل إىل وقت آخر، فإنّك تقّلل من عملك يف الوقت الحارض، 

ولكنّك تزيد من عمل أُرستك الحًقا. وإذا أّجلت واجباتك املدرسية، يمكنك أن تؤّدي 

الواجبات  إنجاز  دون  من  املدرسة  إىل  تذهب  أن  لك  كيف  ولكن،  املنزلية.  املهام 

املدرسية؟ ماذا لو قّررت القيام بهذه املهام كّلها؟ هل ستحصل عىل ساعات كافية 

من النوم والراحة؟ يف هذه الحال، يمكنك االستعانة بأحد ملساعدتك. ولكن، ماذا 

لو لم تجد من يساعدك؟

اآلن، وقد وجدَت عدًدا من الحلول، وفّكرت يف إيجابيات وسلبيات كلٍّ منها، أصبح 

لديك املعلومات الكافية الختيار الحّل األفضل.

حدِّد املشكلة

فكِّر يف أكثر

من حّل واحد

حدِّد اإليجابيات 

والسلبيات

اِخَرت أحد الحلول

٤٧ ٤٦

الموضوع 1٠-1 ص. 47-46

طرق حّل المشكالت لدى األُسرة
األهداف

أفراد •  يواجهها  قد  التي  املشكالت  بعض  أحّدد 
األرُسة.

أعرّب عن رأيي وأحرتم آراء اآلخرين.• 

أقرتح الحلول وأناقشها باحرتام.• 

المهارات الحياتية

فهم مشاعر اآلخرين وقبولها• 

احرتام اآلخرين• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

القضايا والتحديات

حقوق وواجبات• 

األدوات المطلوبة

)ألنشطة التوّسع فقط( نسخ من عمود مشكالت • 
أو  الصحف،  من  املأخوذة  والحلول  النصائح 

املجاّلت أو شبكة اإلنرتنت.

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  5.  اُطلب 
معظم  يواجهها  التي  املشكالت  بعض  ألخذ  فرصتنا 
التعبري  يف  للنظر  فرصتنا  هذه  باالعتبار!  األطفال 
نتناقش  كيف  الستكشاف  فرصتنا  هذه  اآلراء.  عن 

باحرتام.

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 2-3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: حان وقت االستكشاف!• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس، وُقل سنتعّلم يف 
هذا الدرس عن طرق حّل املشكالت لدى األرُسة.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.

اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف…!  .3

ما  وتوّقع  الدرس  إىل  للنظر  دقيقة  التالميذ  4.  اِمنح 
تفاصيل  يف  التالميذ  يفّكر  أن  عىل  للحرص  سيكتشفونه. 
كلمة  تحت  مبارشة  األفعال  بعض  اُكتب  األهداف، 
ملناقشة،  لدراسة،  الخرتاع،  يف،  للتفكري  مثال:  الستكشاف 

للنظر إىل، للبحث، لألخذ باالعتبار، للتخطيط.



٩٧

الموضوع ١٠-١ طرق حّل المشكالت لدى األُسرة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد بعض املشكالت التي قد يواجهها أفراد • 

األُرسة.

أعّرب عن رأيي وأحرتم آراء اآلخرين.• 

أقرتح الحلول وأناقشها باحرتام.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت األكثر شيوًعا التي قد تواجهها أنَت وزمالؤك؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. فكِّر يف مشكلة واجهتك أو واجهت أحد األشخاص الذين تعرفهم. اِتّبع الخطوات 

املذكورة يف فقرة لنتعلَّْم، تحّدث عن املشكلة وحدِّد الحّل املناِسب لها.

لنراِجْع

١.  ما الحّل الذي يمكنك اختياره إذا وجدَت نفسك يف موقف مشابه للموقف املذكور يف نّص القراءة؟ 

وملاذا؟

توتّرك  زيادة  يف  ساهمت  التي  العوامل  ما  والتوتّر؟  بالقلق  وتشعرك  تواجهها  التي  املشكالت  ٢.  ما 

حينها؟ هل استطعت أن تجد حالٍّ لهذه املشكالت؟

٣.  ما املشكالت التي قد تحّلها بشكل مختلف يف املستقبل؟ كيف ساعدك هذا الدرس يف تطوير نفسك؟

حدِّد املشكلة

فكِّر يف أكثر

من حّل واحد

حدِّد اإليجابيات   

والسلبيات

 اِخَرت أحد الحلول

١

٢

٣

٤

عندما تواجهنا 

مشكلة معيّنة، نرغب يف 

إيجاد حّل مناِسب لها، ولكن 

كيف نجد الحّل األفضل؟ إليك 

طريقة بسيطة يمكن ألّي 

شخص أن يجّربها.

ول
حل
د ال

إيجا

عندما تواجهنا مشكلة، نشعر بالقلق والتوتر. كي نتمّكن من حّل هذه املشكلة، 

أو  فرًدا  أّن  املثال،  سبيل  عىل  لنفرتض،  وأبسط.  أصغر  أجزاء  إىل  تجزئتها  علينا 

املنزل،  يف  إضايف  عمل  أداء  عليك  أّن  يعني  هذا  مريض،  أُرستك  أفراد  من  أكثر 

إضافة إىل واجباتك املدرسية التي عليك إنجازها، وربما تكون قلًقا بشأن صّحة 

أفراد أُرستك.

فكِّر يف أكثر من طريقة قد تساعدك عىل حّل مشكلتك. يمكنك أن تؤّجل االهتمام 

بشئون املنزل إىل وقت آخر، أو أن تهتّم بجميع شئون املنزل بنفسك، كما يمكنك 

أيًضا أن تستعني بأحد األقارب أو أحد أصدقاء األُرسة ملساعدتك.

كّل حّل تفّكر فيه سيكون له جوانب إيجابية وأخرى سلبية. فعىل سبيل املثال، إذا 

أّجلت االهتمام بشئون املنزل إىل وقت آخر، فإنّك تقّلل من عملك يف الوقت الحارض، 

ولكنّك تزيد من عمل أُرستك الحًقا. وإذا أّجلت واجباتك املدرسية، يمكنك أن تؤّدي 

الواجبات  إنجاز  دون  من  املدرسة  إىل  تذهب  أن  لك  كيف  ولكن،  املنزلية.  املهام 

املدرسية؟ ماذا لو قّررت القيام بهذه املهام كّلها؟ هل ستحصل عىل ساعات كافية 

من النوم والراحة؟ يف هذه الحال، يمكنك االستعانة بأحد ملساعدتك. ولكن، ماذا 

لو لم تجد من يساعدك؟

اآلن، وقد وجدَت عدًدا من الحلول، وفّكرت يف إيجابيات وسلبيات كلٍّ منها، أصبح 

لديك املعلومات الكافية الختيار الحّل األفضل.

حدِّد املشكلة

فكِّر يف أكثر

من حّل واحد

حدِّد اإليجابيات 

والسلبيات

اِخَرت أحد الحلول

٤٧ ٤٦

لنتفاَعْل مًعا
وتعاون  وإبداع،  برسعة،  العمل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

لتوليد األفكار.

الوقت: 10 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: عصف ذهني• 

السؤال بصوت عاٍل: ما  اِقرأ  »لنتفاَعْل مًعا«.  1.  قدِّم فقرة 
املشكالت األكثر شيوًعا التي قد تواجهها أنَت وزمالؤك؟

دون  من  األفكار  من  الكثري  يف  برسعة  اآلن  سنفّكر  2.  ُقل 
توّقف!

3.  دَع التالميذ يجلسون ضمن مجموعات من ثالثة إىل أربعة 
أشخاص.

4.  ُقل يحتاج أحد أعضاء الفريق إىل ورقة وقلم حرب )أو قلم 
يف  الجميع  أفكار  كتابة  الشخص  هذا  سيتوىّل  رصاص(. 

الفريق.

ترد  التي  األفكار  كّل  لكتابة  دقائق  سبع  أمامكم  5.  ُقل 
توافقوا  أن  الرضوري  من  ليس  تتوّقفوا!  ال  أذهانكم!  إىل 

جميعكم عىل كّل األفكار.

ُقل  دقائق  سبع  مرور  وبعد  النشاط.  فيبدأ  انطلقوا!  6.  ُقل 
توّقفوا!

لوها  التي سجَّ األفكار  لقراءة  الوقت  بعض  التالميذ  7.  اِمنح 
عىل أوراقهم.

٨.  اِسأل بَم فّكرتم؟ أخرِب زمالءك يف الفصل بفكرة تعجبك. 
ه نقاًشا ضمن مجموعة مرتكًزا إىل األفكار التي ابتكرها  وجِّ

التالميذ.

التالميذ.  السبّورة فيما يذكرها  ل األفكار عىل  اختياري: سجِّ
اُطلب من التالميذ يف الفصل أن يرفعوا أيديهم إذا كان لفريقهم 

الفكرة نفسها. سيُظهر ذلك إذا ما كانت املشكلة شائعة أم ال.

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة وتذكُّر ما 

يتعّلمونه.

الوقت: 10 دقائق

ُقل سنقرأ اآلن عن طريقة لحّل املشكالت الشخصية. وفيما • 
نقرأ سنتذّكر ما نتعّلمه يف كّل مقطع.

اِتِّبع خطوات روتني: »أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت«• 

قبل القراءة

1.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت. 

2.  ُقل اُنُقل هذا الجدول عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.

ماذا تعني كلمات أعرف، أوّد أن أعرف، وتعّلمت؟  3.  اِسأل 
ز التالميذ عىل إعطائك إجابات. )»أعرف« تعني: ماذا  حفِّ
تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن أعرف« تعني: ماذا تريد 
الذي  ما  تعني:  »تعّلمت«  املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن 

تعّلمته عن هذا املوضوع حتّى اآلن؟( 

4.  ُقل قبل أن نقرأ، سنمأل عموَدي »أعرف« و»أوّد أن أعرف«. 
وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت«.

5.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

6.  اِسأل ماذا تعرفون حول هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار 
لوها يف عمود »أعرف«. وسجِّ

7.  اِسأل ماذا توّدون أن تعرفوا عن هذا املوضوع؟ تشاركوا 
لوها يف عمود »أوّد أن أعرف«. األفكار وسجِّ

أثناء القراءة

٨.  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، ُحّث التالميذ 
عىل وضع خّط تحت األفكار الرئيسة والتفاصيل أو تدوين 
مالحظات عنها. عرِّف املفردات غري املألوفة وأِجب عن أّي 

سؤال قد يطرحه التالميذ حول املوضوع.

بعد القراءة

هذا  عن  تعّلمتم  ماذا  اِسأل  النّص،  التالميذ  يقرأ  أن  ٩.  بعد 
لوها يف عمود »تعّلمت«. املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

اختياري: دَع التالميذ يراجعون عمود »أوّد أن أعرف«. اِسأل 
ما املعلومة األخرى التي توّدون معرفتها؟ إذا لم تجدوا اإلجابة 

يف النّص، فأين يمكنكم إيجاد املعلومات؟



٩٨

الموضوع ١٠-١ طرق حّل المشكالت لدى األُسرة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد بعض املشكالت التي قد يواجهها أفراد • 

األُرسة.

أعّرب عن رأيي وأحرتم آراء اآلخرين.• 

أقرتح الحلول وأناقشها باحرتام.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت األكثر شيوًعا التي قد تواجهها أنَت وزمالؤك؟

لنتعلَّْم

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. فكِّر يف مشكلة واجهتك أو واجهت أحد األشخاص الذين تعرفهم. اِتّبع الخطوات 

املذكورة يف فقرة لنتعلَّْم، تحّدث عن املشكلة وحدِّد الحّل املناِسب لها.

لنراِجْع

١.  ما الحّل الذي يمكنك اختياره إذا وجدَت نفسك يف موقف مشابه للموقف املذكور يف نّص القراءة؟ 

وملاذا؟

توتّرك  زيادة  يف  ساهمت  التي  العوامل  ما  والتوتّر؟  بالقلق  وتشعرك  تواجهها  التي  املشكالت  ٢.  ما 

حينها؟ هل استطعت أن تجد حالٍّ لهذه املشكالت؟

٣.  ما املشكالت التي قد تحّلها بشكل مختلف يف املستقبل؟ كيف ساعدك هذا الدرس يف تطوير نفسك؟

حدِّد املشكلة

فكِّر يف أكثر

من حّل واحد

حدِّد اإليجابيات   

والسلبيات

 اِخَرت أحد الحلول

١

٢

٣

٤

عندما تواجهنا 

مشكلة معيّنة، نرغب يف 

إيجاد حّل مناِسب لها، ولكن 

كيف نجد الحّل األفضل؟ إليك 

طريقة بسيطة يمكن ألّي 

شخص أن يجّربها.

ول
حل
د ال
إيجا

عندما تواجهنا مشكلة، نشعر بالقلق والتوتر. كي نتمّكن من حّل هذه املشكلة، 

أو  فرًدا  أّن  املثال،  سبيل  عىل  لنفرتض،  وأبسط.  أصغر  أجزاء  إىل  تجزئتها  علينا 

املنزل،  يف  إضايف  عمل  أداء  عليك  أّن  يعني  هذا  مريض،  أُرستك  أفراد  من  أكثر 

إضافة إىل واجباتك املدرسية التي عليك إنجازها، وربما تكون قلًقا بشأن صّحة 

أفراد أُرستك.

فكِّر يف أكثر من طريقة قد تساعدك عىل حّل مشكلتك. يمكنك أن تؤّجل االهتمام 

بشئون املنزل إىل وقت آخر، أو أن تهتّم بجميع شئون املنزل بنفسك، كما يمكنك 

أيًضا أن تستعني بأحد األقارب أو أحد أصدقاء األُرسة ملساعدتك.

كّل حّل تفّكر فيه سيكون له جوانب إيجابية وأخرى سلبية. فعىل سبيل املثال، إذا 

أّجلت االهتمام بشئون املنزل إىل وقت آخر، فإنّك تقّلل من عملك يف الوقت الحارض، 

ولكنّك تزيد من عمل أُرستك الحًقا. وإذا أّجلت واجباتك املدرسية، يمكنك أن تؤّدي 

الواجبات  إنجاز  دون  من  املدرسة  إىل  تذهب  أن  لك  كيف  ولكن،  املنزلية.  املهام 

املدرسية؟ ماذا لو قّررت القيام بهذه املهام كّلها؟ هل ستحصل عىل ساعات كافية 

من النوم والراحة؟ يف هذه الحال، يمكنك االستعانة بأحد ملساعدتك. ولكن، ماذا 

لو لم تجد من يساعدك؟

اآلن، وقد وجدَت عدًدا من الحلول، وفّكرت يف إيجابيات وسلبيات كلٍّ منها، أصبح 

لديك املعلومات الكافية الختيار الحّل األفضل.

حدِّد املشكلة

فكِّر يف أكثر

من حّل واحد

حدِّد اإليجابيات 

والسلبيات

اِخَرت أحد الحلول

٤٧ ٤٦

ُكن أنت الخبير!
كما يزور األشخاص الذين يعانون من إصابات جسدية، أو أمراض، أو أوجاع الطبيب، يزور أحيانًا األشخاص الذين يصارعون 
ص يساعد الناس عىل التعامل مع  اإلجهاد أو املشكالت غري الجسدية يف حياتهم طبيبًا نفسانيًّا. الطبيب النفساني هو محرتف مرخَّ
اإلجهاد أو املشكالت. عىل الطبيب النفساني الجيّد أن يكون متعاطًفا وأاّل يطلق أحكاًما مسبقة، وأن يقّدم النصائح ويساعد الناس 

يف اتّخاذ القرارات الصحيحة.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

فهم مشاعر اآلخرين وقبولها• 
احرتام اآلخرين• 

اُطلب من التالميذ مقابلة أحد أقاربهم الكبار يف السّن أو صديق 
لألرُسة الكتشاف املشكالت أو التحّديات التي واجهها يف صغره. 
ثّم َدعهم يسألون ما املشكالت التي تواجهها اآلن ولم تكن 
تعاني منها يف صغرك؟ هكذا يتعّرفون عىل التاريخ العاّم كما 

عىل تاريخ األرُسة، ويعّززون الروابط األرُسية.

نصيحة تعليمية
مشكالتهم  مشاركة  من  يخجلون  الذين  للتالميذ  مراعيًا  ُكن 
األرُسية. طمئنهم بأنّه يجوز التحّدث عن مشكلة افرتاضية )لكن 

اطلب أن تكون واقعية(.
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لنستكِشْف
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش حول الطرق 
املختلفة التي تتعاون من خاللها األرُس ويحرتم بعضها بعًضا.

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!• 

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنستكِشْف«.

2.  ُقل سأقرأ لكم موقًفا، ال تقولوا شيئًا! فكِّروا بصمت!

اِقرأ املوقف يف فقرة »لنستكِشْف« بصوت عاٍل.  .3

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  4.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

إىل  جنبًا  منكم  كّل  فليجلس  ُقل  اثنتني،  أو  دقيقة  5.  بعد 
تسجيل  يمكنكما  األفكار.  وليتشاركا  زمالئه  أحد  جنب 

املالحظات لكن باختصار!

6.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم يف 
الفصل.

أيديكم  ارفعوا  املّرة  هذه  لكن  املوقف،  قراءة  سأعيد  7.  ُقل 
لإلجابة

اِقرأ املوقف مجّدًدا.  .٨

مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  ٩.  اِخرت 
إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم 
مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي. راِقب 
ردود فعل التالميذ لتتأّكد من أّن الجميع متعاطف ومحرتم 
الترصيح عن املشكالت  أنّه من الصعب  اِعرِتف  مع غريه. 

ومناقشتها.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم بشكل غري رسمي ليتأّكدوا 

من فهمهم األفكار الرئيسة يف الدرس.

الوقت: دقيقتان

اِتِّبع خطوات روتني: أكِمل عملك يف منزلك• 

للتالميذ  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
أنّهم سيكملون إجاباتهم يف الفصل، ثّم يأخذونها إىل املنزل 

ليتشاركوها مع أرُسهم.

2.  ُقل عليكم أن تحرّضوا إجابات عن هذه األسئلة يف الفصل، 
أرُسكم. أفراد  لتشاركها مع  املنزل  إىل  تأخذوها معكم   ثّم 

ا حول كيفية  أرُسكم فكرة جيّدة جدًّ أفراد  أحد  يمتلك   قد 
حّل املشكالت والتعامل مع اإلجهاد.
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ستّة  من  مجموعة  اخرتت  إذا  احتماليتهما.(  أو  صّحتهما 
تالميذ، عىل كّل ثنائي أن يدافع عن حّل.

5.  يف خالل النقاش، اُطلب من نصف التالميذ يف الفصل أن 
أّما النصف الثاني  يستمعوا ليقّرروا أّي حّل هو األفضل. 

فيستمع ليتأّكد من أّن كّل محاور مهّذب ومحرتم.

أن  التالميذ  من  للمزيد  الفرصة  لتتسنّى  العملية  6.  كرِّر 
يناقشوا. أّما املستمعون فعليهم أن يتبادلوا األدوار.

الذي  نفسه  هو  له  صّوّت  الذي  الحّل  هل  اختياري: اِسأل 
اخرتته بنفسك يف األصل؟ هل بّدل أحدكم رأيه بعد النقاش؟ 

ِلم أو ِلم ال؟

الموضوع 1٠-٢ ص. 4٨-4٩

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

فهم مشاعر اآلخرين وقبولها• 

احرتام اآلخرين• 

ضمن  املحور  موضوع  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
يف  ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم 

تجربتهم.

الوقت: 15 دقيقة

عنها •  واإلجابة  اآلراء  إعطاء  عىل  سنتمّرن  ُقل 
باحرتام، فيما نتمّرن عىل حّل املشكالت وإعطاء 

النصائح. سننجز ذلك من خالل نقاش.

اِقرأ اإلرشادات يف الصفحة 4٨ بصوت عاٍل.• 

ذ.•  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

فكِّر

إلنجاز  ثنائية  مجموعات  يف  التالميذ  1.  َضع 
عىل  بحثّهم  اإلجابات  من  ق  تحقَّ النشاط. 

تصحيح الجمل الخاطئة )2، 3 و5(.

اختياري: اِسأل هل لديك أّي نصيحة جيّدة أخرى 
لشخص يشارك يف نقاش؟ اُكتب أفكاًرا جيّدة عىل 
السبّورة )مثال: ال تتكّلم طوياًل دفعة واحدة، أعِط 
لتفهم  أسئلة  اِطرح  رأيك،  لتدعم  براهني  أو  أمثلة 

رأي شخص آخر، ال ترصخ(.

خطِّط

2.  ُقل ستقرأ اآلن بعض املشكالت وستقرتح حلواًل 
لها.

ضمن  أو  بمفردهم  يعملون  التالميذ  3.  دَع 
مجموعات ثنائية إلكمال النشاط يف الصفحتني 

.4٩-4٨

ذ نفِّ

ستّة  أو  ثالثة  من  مجموعة  اِخرت  موقف،  4.  لكّل 
تالميذ ليتناقشوا حولها أمام الجميع يف الفصل. 
إذا تأّلفت املجموعة من ثالثة تالميذ، اِخرت واحًدا 
للدفاع عن الحّل األّول، وآخر للدفاع عن الحّل 
الثاني، وآخر للدفاع عن حّل من ابتكاره. )أرِش 
إىل أنّه ليس عىل التلميذين اللذين يدافعان عن 
الحّلني األّول والثاني أن يكونا مقتنعني بأنّهما 
الحاّلن األفضالن، إنّما عليهما فقط رشح سبب 

الموضوع ١٠-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

الفصل  يف  زمالئك  مع  ناِقش  تواجهك،  قد  التي  للمشكالت  الحلول  إيجاد  عىل  تدّربت  وقد  اآلن، 

الطريقة األفضل لحّل مشكلة معيّنة.

فكِّر أّوًال يف األسس التي يجب اتّباعها خالل املناقشة. اِقرأ الجمل التالية. هل هي صحيحة أم 

ح الجمل الخطأ.  خطأ؟ صحِّ

١. عندما أعّرب عن رأيي، يجب أن أذكره بوضوح.

٢. لست بحاجة إىل إعطاء تربيرات لرأيي.

٣. يمكنني أن أقاطع زمالئي يف الفصل عندما ال أوافقهم يف الرأي.

٤. يجب أن أتّرصف بأدب يف خالل النقاش.

٥. ال أحد يغرّي رأيه بعد النقاش. 

اِقرأ عن كّل موقف، ثّم اقرأ الحلول املقرتحة، واخَرت واحًدا منها، أو فكِّر يف حّل آخر، ومن ثّم أجِر 

نقاًشا مع زمالئك يف الفصل. عىل أن تُبدي رأيك وتُعطي تربيرات تدعمه.

حاول إيجاد الحّل األفضل مع زمالئك من خالل النقاش.

ليىل: أريد أن أصبح عاِلمة عندما أكرب، لكّن درجاتي ليست جيّدة يف ماّدة العلوم.

الحّل ١:  يجب عليها أن ترّكز عىل ماّدة العلوم يف الفصل ويف املنزل.

الحّل ٢:  يجب عليها أن تشاهد دروس العلوم عىل التلفاز ملساعدتها.

اقرتاحي: 

 

أمري:  لدّي الكثري من الواجبات املدرسية، وال يمكنني إنجازها يف الوقت املناِسب؛ ألنّني أواجه صعوبة 

يف الرتكيز.

الحّل ١:  يجب عليه أن يبذل مزيًدا من الجهد، ويسهر قليًال حتى ينهي جميع واجباته. 

الحّل ٢:  يجب عليه أن يتحّدث مع املعّلم عن املشكلة ويطلب املساعدة.

اقرتاحي: 

 

نسمة:  إنّني قلقة عىل صّحة أفراد أُرستي، فجّدي ال يمارس الرياضة بشكل كاٍف.

الحّل ١:  يجب عليها أن تقرتح بعض األنشطة البدنية التي يمكن لألُرسة ممارستها بشكل جماعي.

الحّل ٢:  يجب عليها أن تتحّدث مع والَديها يف املوضوع.

اقرتاحي: 

 

مجدي:  ال ألتزم بنظام غذائي صّحي. ففي الحقيقة أنا ال أحّب الخرضاوات، وأستمتع بتناول األطعمة 

الجاهزة!

يكن  لم  ولو  حتى  الخرضاوات  ويتناول  الجاهزة،  األطعمة  تناول  عن  يتوّقف  أن  عليه  الحّل ١:  يجب 

يحبّها.

الحّل ٢:  يجب عليه أن يتحّدث مع والَديه حول إمكانية إدخال أطباق جديدة تتضّمن الخرضاوات إىل 

طعامه.

اقرتاحي: 

 

لنراِجْع

يف  زمالؤك  اقرتحها  التي  الحلول  من  أيٍّا  عارضَت  هل  مشكلة؟  لكّل  حّل  اختيار  صعوبة  مدى  ١.  ما 

الفصل؟ وملاذا؟

٢. ملاذا ينبغي أن تكون نربة صوتك مهذبة ومحرتمة عندما تختلف يف الرأي مع شخص آخر؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١٠-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨
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الموضوع ١٠-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

الفصل  يف  زمالئك  مع  ناِقش  تواجهك،  قد  التي  للمشكالت  الحلول  إيجاد  عىل  تدّربت  وقد  اآلن، 

الطريقة األفضل لحّل مشكلة معيّنة.

فكِّر أّوًال يف األسس التي يجب اتّباعها خالل املناقشة. اِقرأ الجمل التالية. هل هي صحيحة أم 

ح الجمل الخطأ.  خطأ؟ صحِّ

١. عندما أعّرب عن رأيي، يجب أن أذكره بوضوح.

٢. لست بحاجة إىل إعطاء تربيرات لرأيي.

٣. يمكنني أن أقاطع زمالئي يف الفصل عندما ال أوافقهم يف الرأي.

٤. يجب أن أتّرصف بأدب يف خالل النقاش.

٥. ال أحد يغرّي رأيه بعد النقاش. 

اِقرأ عن كّل موقف، ثّم اقرأ الحلول املقرتحة، واخَرت واحًدا منها، أو فكِّر يف حّل آخر، ومن ثّم أجِر 

نقاًشا مع زمالئك يف الفصل. عىل أن تُبدي رأيك وتُعطي تربيرات تدعمه.

حاول إيجاد الحّل األفضل مع زمالئك من خالل النقاش.

ليىل: أريد أن أصبح عاِلمة عندما أكرب، لكّن درجاتي ليست جيّدة يف ماّدة العلوم.

الحّل ١:  يجب عليها أن ترّكز عىل ماّدة العلوم يف الفصل ويف املنزل.

الحّل ٢:  يجب عليها أن تشاهد دروس العلوم عىل التلفاز ملساعدتها.

اقرتاحي: 

 

أمري:  لدّي الكثري من الواجبات املدرسية، وال يمكنني إنجازها يف الوقت املناِسب؛ ألنّني أواجه صعوبة 

يف الرتكيز.

الحّل ١:  يجب عليه أن يبذل مزيًدا من الجهد، ويسهر قليًال حتى ينهي جميع واجباته. 

الحّل ٢:  يجب عليه أن يتحّدث مع املعّلم عن املشكلة ويطلب املساعدة.

اقرتاحي: 

 

نسمة:  إنّني قلقة عىل صّحة أفراد أُرستي، فجّدي ال يمارس الرياضة بشكل كاٍف.

الحّل ١:  يجب عليها أن تقرتح بعض األنشطة البدنية التي يمكن لألُرسة ممارستها بشكل جماعي.

الحّل ٢:  يجب عليها أن تتحّدث مع والَديها يف املوضوع.

اقرتاحي: 

 

مجدي:  ال ألتزم بنظام غذائي صّحي. ففي الحقيقة أنا ال أحّب الخرضاوات، وأستمتع بتناول األطعمة 

الجاهزة!

يكن  لم  ولو  حتى  الخرضاوات  ويتناول  الجاهزة،  األطعمة  تناول  عن  يتوّقف  أن  عليه  الحّل ١:  يجب 

يحبّها.

الحّل ٢:  يجب عليه أن يتحّدث مع والَديه حول إمكانية إدخال أطباق جديدة تتضّمن الخرضاوات إىل 

طعامه.

اقرتاحي: 

 

لنراِجْع

يف  زمالؤك  اقرتحها  التي  الحلول  من  أيٍّا  عارضَت  هل  مشكلة؟  لكّل  حّل  اختيار  صعوبة  مدى  ١.  ما 

الفصل؟ وملاذا؟

٢. ملاذا ينبغي أن تكون نربة صوتك مهذبة ومحرتمة عندما تختلف يف الرأي مع شخص آخر؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١٠-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.

من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  2.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى إشارات 

املرور الضوئية.

3.  ُقل يف حال لم يكن لديكم أّي أسئلة أو شكوك 
اإلشارة  عند  تقفون  إذًا  فأنتم  املاّدة،  حول 
يف   )( عالمة  تضعوا  أن  وعليكم  الخرضاء 
املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح ويمكنكم 

اآلن امليض قدًما.

لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  4.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.

تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  5.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

6.  أِشد بالتالميذ لتعاطفهم مع اآلخرين واحرتامهم 
لهم.

أنشطة التوّسع
1.  أحرِض أمثلة عىل أعمدة نصائح )من الصحف 
املشكلة  اِقرأ  الفصل.  إىل  اإلنرتنت(  عن  أو 
حّل  يف  يفّكرون  التالميذ  ودَع  عاٍل،  بصوت 
بعدها حلولهم.  ضمن مجموعات ويتشاركون 
بأوجه  التالميذ  وناِقش  املطبوع  الحّل  اِقرأ 
كرِّر  أفكارهم.  وبني  بينه  واالختالف  الشبه 
كّل  دَع  ثّم  ذلك،  يف  التالميذ  رغب  إذا  النشاط 
تكون  أن  )يمكنها  مشكلة  تكتب  مجموعة 
ورقة  عىل  تحّلها  أخرى  إىل  وتمّررها  خيالية(، 
ثالثة  مشكلة  لكّل  ليصبح  ذلك  كرِّر  مستقّلة. 
املشكالت  أِعد  األقّل. أخريًا،  حلول مختلفة عىل 
عىل  لتصّوت  األصلية  املجموعات  إىل  وحلولها 

الحّل األفضل.

التفكري  مجموعات  ضمن  التالميذ  من  2.  اُطلب 
الصّف  تالميذ  يواجهها  شائعة  مشكالت  يف 
َدعهم  لها.  الثالث، ويناقشون نصائح مناسبة 
املشكالت  إحدى  ملعالجة  ملصًقا  يصّممون 
وحلولها ونصائح متعّلقة بها. َدعهم إذا أمكن، 
الثالث  الصّف  معّلمي  إىل  ملصقاتهم  يقّدمون 

لعرضها يف فصولهم.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.
اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

ُقل سوف تجيب عن هذه األسئلة يف املنزل وتحرضها معك • 
أّن  بما  أرُستك  أفراد  أحد  استشارة  يمكنك  كما  الفصل.  إىل 

هذه األسئلة عن تغيريات يمكنك القيام بها يف املنزل.

اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم عن أسئلة فقرة »لنراِجْع« • 
عىل ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.

تقييم ذاتي
صادق  ذاتي  تقييم  إتمام  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة.

الوقت: 5 دقائق أو يُنَجز يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: أحمر، أصفر، أخرض.• 



1٠٢

حّل املشكالت 

ا  جدٍّ مرتفع  بصوت  واألغاني  املوسيقى  يشّغلون  العلوي  الطابق  يف  يعيشون  الذين  جريانك  أّن  تخيّل 

حتّى وقت متأّخر من الليل، فال تستطيعون النوم ما الذي يشعر به أفراد أُرستك؟ وماذا يفعلون؟

أو  مواجهته  الصعب  من  يكون  بعضها  االجتماعية،  حياتها  يف  ومختلفة  عّدة  تحّديات  األُرس  تواجه 

التعامل معه. يف بعض األحيان، تنطوي املشكلة عىل أشخاص آخرين من خارج األُرسة، مثل الحالة التي 

يُحِدث خاللها الجريان صخبًا وضّجة، وأحيانًا تكون املشكلة خالًفا بني أفراد األُرسة نفسها.

باكًرا  االستيقاظ  عىل  مجربين  فيكونوا  مدرستهم،  عن  كثريًا  تبعد  مناطق  يف  األطفال  بعض  يعيش 

للوصول إىل املدرسة يف الوقت املحّدد. وإذا لم يتمّكنوا من اللحاق بوسائل النقل العام أو شهدت املدينة 

التي يسكنون فيها زحمة سري خانقة، فيكون وصولهم إىل املدرسة يف الوقت املحّدد مصدًرا للتوتّر والقلق.

أحيانًا يمرض أحد أفراد األُرسة ويحتاج إىل مساعدة إضافية. يتوّجب حينها عىل األم أن تعتني بالفرد 

املريض من دون التغيّب عن العمل أو تأجيل املهام املنزلية األخرى. يشّكل تحقيق التوازن بني املسئوليات 

يف املنزل والعمل تحّديًا لكثري من األهل. ومن هذه املشكالت أيًضا عندما تضطّر بعض األُرس إىل االنتقال 

للعيش بعيًدا عن األقارب ألسباب قد تتعّلق بأماكن السكن أو العمل، يكون هذا االنفصال صعبًا، بخاّصة 

خالل األعياد واالحتفاالت.

واملرسحيّات.  التليفزيون  وبرامج  األفالم  يف  اليوميّة  الحياة  من  مشكالت  تروي  قصص  عرض  يُشاع 

الشخصيات يف هذه القصص تواجه مشكلة وتسوء األحوال يف البداية. بعدها، عندما تشارف القصة عىل 

نهايتها، تحّل الشخصيات الرصاع (املشكلة). هل يمكنك أن تفّكر يف مشكالت أخرى من الحياة اليوميّة 

يمكن تحويلها إىل مرسحية أو فيلم قصري؟ 

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد القضايا والتحّديات التي تواجهها األُرس• 

يف املجتمع.

أتعاون مع اآلخرين وأعطي مالحظات فّعالة • 

للتوّصل إىل الحلول.

أستخدم مهارات التمثيل ألمثّل موقًفا معيّنًا.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت التي تواجهها األُرسة؟ كيف يمكن حّلها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١١-١ المشكالت األُسرية

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. اِخَرت أحد املواقف التي يقرتحها املعّلم، ثّم ناِقش بعض ردود الفعل املختلفة التي 

يمكن أن يقوم بها الناس يف مثل هذا املوقف، وكيف يؤثّر كّل منها عىل النتائج. كيف يُحتمل أن تسوء 

األمور أكثر؟ كيف يمكن أن يبدو الحّل؟

لنراِجْع

مواجهة عند  اآلخرين  مشاعر  نتفّهم  أن  نحاول  وأن  مشاعرنا،  يف  نتحّكم  أن  املهّم  من  يُعّد  ١.  ملاذا 

رصاع ما؟

٢.  بَم تختلف نظرتنا إىل الرصاعات يف مرسحية أو فيلم عن نظرتنا إليها يف الحياة اليوميّة؟

٣.  هل سبق أن واجهت موقًفا مشابًها للمواقف املذكورة يف النص السابق؟ بَم شعرت، وماذا فعلت 

لحّل الرصاع (املشكلة)؟ ماذا كنت لتفعل يف حال واجهت موقًفا مشابًها؟

٥١ ٥٠
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المشكالت األُسرية
األهداف

أحّدد القضايا والتحّديات التي تواجهها األرُس يف • 
املجتمع.

فّعالة •  مالحظات  وأعطي  اآلخرين  مع  أتعاون 
للتوّصل إىل الحلول.

أستخدم مهارات التمثيل ألمثّل موقًفا معيّنًا.• 

المهارات الحياتية

اقرتاح حلول للمشكالت• 

ابتكار األفكار• 

الِقيَم

تحّمل املسئولية• 

القضايا والتحديات

حقوق وواجبات• 

5.  اُكتب أفكار التالميذ عىل السبّورة، وذكِّرهم باالنتباه إليها 
يف خالل هذا الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

1.  ُقل تحّدثنا عن حّل املشكالت الشخصية. أّما اآلن فسنتعّرف 
عىل املشكالت األرُسية.

2.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

أكثر يف  عليها  التعّرف  إىل  التي ستحتاج  األمور  ما  3.  اِسأل 
خالل هذا الدرس؟

أحتاج  مثال:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  4.  حفِّ
إىل  أحتاج  األرُسية.  املشكالت  عىل  أكثر  التعّرف  إىل 
تعلُّم كيفية منح التغذية الراجعة. أحتاج إىل تحسني 

مهاراتي التمثيلية.
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حّل املشكالت 

ا  جدٍّ مرتفع  بصوت  واألغاني  املوسيقى  يشّغلون  العلوي  الطابق  يف  يعيشون  الذين  جريانك  أّن  تخيّل 

حتّى وقت متأّخر من الليل، فال تستطيعون النوم ما الذي يشعر به أفراد أُرستك؟ وماذا يفعلون؟

أو  مواجهته  الصعب  من  يكون  بعضها  االجتماعية،  حياتها  يف  ومختلفة  عّدة  تحّديات  األُرس  تواجه 

التعامل معه. يف بعض األحيان، تنطوي املشكلة عىل أشخاص آخرين من خارج األُرسة، مثل الحالة التي 

يُحِدث خاللها الجريان صخبًا وضّجة، وأحيانًا تكون املشكلة خالًفا بني أفراد األُرسة نفسها.

باكًرا  االستيقاظ  عىل  مجربين  فيكونوا  مدرستهم،  عن  كثريًا  تبعد  مناطق  يف  األطفال  بعض  يعيش 

للوصول إىل املدرسة يف الوقت املحّدد. وإذا لم يتمّكنوا من اللحاق بوسائل النقل العام أو شهدت املدينة 

التي يسكنون فيها زحمة سري خانقة، فيكون وصولهم إىل املدرسة يف الوقت املحّدد مصدًرا للتوتّر والقلق.

أحيانًا يمرض أحد أفراد األُرسة ويحتاج إىل مساعدة إضافية. يتوّجب حينها عىل األم أن تعتني بالفرد 

املريض من دون التغيّب عن العمل أو تأجيل املهام املنزلية األخرى. يشّكل تحقيق التوازن بني املسئوليات 

يف املنزل والعمل تحّديًا لكثري من األهل. ومن هذه املشكالت أيًضا عندما تضطّر بعض األُرس إىل االنتقال 

للعيش بعيًدا عن األقارب ألسباب قد تتعّلق بأماكن السكن أو العمل، يكون هذا االنفصال صعبًا، بخاّصة 

خالل األعياد واالحتفاالت.

واملرسحيّات.  التليفزيون  وبرامج  األفالم  يف  اليوميّة  الحياة  من  مشكالت  تروي  قصص  عرض  يُشاع 

الشخصيات يف هذه القصص تواجه مشكلة وتسوء األحوال يف البداية. بعدها، عندما تشارف القصة عىل 

نهايتها، تحّل الشخصيات الرصاع (املشكلة). هل يمكنك أن تفّكر يف مشكالت أخرى من الحياة اليوميّة 

يمكن تحويلها إىل مرسحية أو فيلم قصري؟ 

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد القضايا والتحّديات التي تواجهها األُرس• 

يف املجتمع.

أتعاون مع اآلخرين وأعطي مالحظات فّعالة • 

للتوّصل إىل الحلول.

أستخدم مهارات التمثيل ألمثّل موقًفا معيّنًا.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت التي تواجهها األُرسة؟ كيف يمكن حّلها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١١-١ المشكالت األُسرية

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. اِخَرت أحد املواقف التي يقرتحها املعّلم، ثّم ناِقش بعض ردود الفعل املختلفة التي 

يمكن أن يقوم بها الناس يف مثل هذا املوقف، وكيف يؤثّر كّل منها عىل النتائج. كيف يُحتمل أن تسوء 

األمور أكثر؟ كيف يمكن أن يبدو الحّل؟

لنراِجْع

مواجهة عند  اآلخرين  مشاعر  نتفّهم  أن  نحاول  وأن  مشاعرنا،  يف  نتحّكم  أن  املهّم  من  يُعّد  ١.  ملاذا 

رصاع ما؟

٢.  بَم تختلف نظرتنا إىل الرصاعات يف مرسحية أو فيلم عن نظرتنا إليها يف الحياة اليوميّة؟

٣.  هل سبق أن واجهت موقًفا مشابًها للمواقف املذكورة يف النص السابق؟ بَم شعرت، وماذا فعلت 

لحّل الرصاع (املشكلة)؟ ماذا كنت لتفعل يف حال واجهت موقًفا مشابًها؟

٥١ ٥٠

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: تمكني التالميذ من تبادل األفكار بفّعالية، والتعامل 

مع اآلخرين باحرتام.

الوقت: 2-5 دقائق

1.  ُقل فلنبدأ باستكشاف املوضوع بالتفكري يف املشكالت التي 
قد تواجهها األرُس.

2.  اِتِّبع خطوات روتني: أتباَدل األفكار!

3.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«! 

التفكري يف  أريد منكم  سأطرح عليكم سؤالني. بعدها  4.  ُقل 
إجاباتكم. اِحتفظوا بإجاباتكم ألنفسكم يف الوقت الحارض.

تواجهها  التي  املشكالت  ما  عاٍل:  بصوت  السؤالني  5.  اِقرأ 
األرُسة؟ كيف يمكن حّلها؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  6.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

إىل  جنبًا  اآلن  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  7.  بعد 
جنب زميل له، وليشارك أحدكما فكرة واحدة فقط! بعدها 

فليشارك اآلخر فكرة واحدة أيًضا.

األفكار، وأنّهم ينتظرون  التالميذ يتشاركون  أّن  ٨.  تأكَّْد من 
فكرة من زمالئهم بعد أن يشاركوهم أفكارهم.

٩.  ُقل سأعيد طرح السؤالني. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم 
لإلجابة.

الذين  التالميذ  اِخرت  مجّدًدا.  عاٍل  بصوت  السؤالني  10.  اِقرأ 
رفعوا أيديهم واطلب منهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم 
يف الفصل. يمكنهم الرجوع إىل مالحظاتهم لكن ينبغي أاّل 
يقرأوها كاملة كما هي. إجابات ُمحتَملة: يمكن لألرُس أن 
تواجه مشكالت بني أفرادها مثاًل عندما يتشاجر أفراد 
األرُسة فيما بينهم، أو مشكالت مع أشخاص آخرين، 
إىل  أفراد األرُس  أن يتحّدث  الحلول  مثل الجريان. أحد 

جريانهم أو بعضهم إىل بعض عن مشكالتهم. 

اختياري: اِسأل هل تعّرض أحدكم يوًما ملشكلة مع جاره أو 

أحد أفراد أرُسته؟ كيف قمت بحّل املشكلة؟

لنتعلَّْم
بطريقة  النصوص  قراءة  عىل  القدرة  التالميذ  الهدف: منح 
تحسني  عىل  التالميذ  مساعدة  بها؛  اهتمامهم  عىل  تحافظ 

مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: 15-20 دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن مشكالت تواجهها األرُس وكيفية حّلها.• 

اِتِّبع خطوات روتني: زمالء القراءة• 

1.  شكِّل مجموعات ثنائية. سيجلس كّل تلميذ جنبًا إىل جنب 
زميل له يف الفصل. من املفّضل أن يتمتّعا بمستوى القراءة 

نفسه.

2.  ُقل أنتما زميال قراءة ما يعني أّن عليكما مساعدة بعضكما 
النّص  من  فقرة  قراءة  عىل  ستتناوبان  القراءة.  عىل 
لبعضكما، وفيما يقرأ أحدكما يصغي إليه اآلخر من دون 
النظر إىل الكتاب. عندما ينتهي القارئ من فقرة، يلّخص 
األمور  بعض  تذكُّر  عن  عجز  وإذا  فيها،  ورد  ما  اآلخر 
ليقرأ  ذلك،  بعد  األدوار  تبادال  مساعدته.  للقارئ  يمكن 
ويلّخص.  األّول  القارئ  فيما يصغي  التالية  الفقرة  اآلخر 

سأتجّول يف أنحاء الفصل إن احتجتم إيلّ.

للتالميذ   51 الصفحة  يف  النّص  من  األوىل  الفقرة  3.  اِقرأ 
عىل  الذي  املوقع  د  حدِّ أو  فقرة  كّل  إىل  أرِش  ثّم  كتمهيد، 
املقطع  )أ(  الزميل  يقرأ  عنده:  األدوار  تبادل  الزميَلني 
بعدها  الثالث،  املقطع  )ب(  الزميل  يقرأ  ثّم  الثاني، 
)ب(  الزميل  ويختم  الرابع،  املقطع  )أ(  الزميل  يقرأ 

بقراءة املقطع الخامس. 

القراءة مًعا ضمن مجموعات ثنائية. راِقبهم  4.  يعمل زمالء 
أثناء تجّولك يف الفصل.
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حّل املشكالت 

ا  جدٍّ مرتفع  بصوت  واألغاني  املوسيقى  يشّغلون  العلوي  الطابق  يف  يعيشون  الذين  جريانك  أّن  تخيّل 

حتّى وقت متأّخر من الليل، فال تستطيعون النوم ما الذي يشعر به أفراد أُرستك؟ وماذا يفعلون؟

أو  مواجهته  الصعب  من  يكون  بعضها  االجتماعية،  حياتها  يف  ومختلفة  عّدة  تحّديات  األُرس  تواجه 

التعامل معه. يف بعض األحيان، تنطوي املشكلة عىل أشخاص آخرين من خارج األُرسة، مثل الحالة التي 

يُحِدث خاللها الجريان صخبًا وضّجة، وأحيانًا تكون املشكلة خالًفا بني أفراد األُرسة نفسها.

باكًرا  االستيقاظ  عىل  مجربين  فيكونوا  مدرستهم،  عن  كثريًا  تبعد  مناطق  يف  األطفال  بعض  يعيش 

للوصول إىل املدرسة يف الوقت املحّدد. وإذا لم يتمّكنوا من اللحاق بوسائل النقل العام أو شهدت املدينة 

التي يسكنون فيها زحمة سري خانقة، فيكون وصولهم إىل املدرسة يف الوقت املحّدد مصدًرا للتوتّر والقلق.

أحيانًا يمرض أحد أفراد األُرسة ويحتاج إىل مساعدة إضافية. يتوّجب حينها عىل األم أن تعتني بالفرد 

املريض من دون التغيّب عن العمل أو تأجيل املهام املنزلية األخرى. يشّكل تحقيق التوازن بني املسئوليات 

يف املنزل والعمل تحّديًا لكثري من األهل. ومن هذه املشكالت أيًضا عندما تضطّر بعض األُرس إىل االنتقال 

للعيش بعيًدا عن األقارب ألسباب قد تتعّلق بأماكن السكن أو العمل، يكون هذا االنفصال صعبًا، بخاّصة 

خالل األعياد واالحتفاالت.

واملرسحيّات.  التليفزيون  وبرامج  األفالم  يف  اليوميّة  الحياة  من  مشكالت  تروي  قصص  عرض  يُشاع 

الشخصيات يف هذه القصص تواجه مشكلة وتسوء األحوال يف البداية. بعدها، عندما تشارف القصة عىل 

نهايتها، تحّل الشخصيات الرصاع (املشكلة). هل يمكنك أن تفّكر يف مشكالت أخرى من الحياة اليوميّة 

يمكن تحويلها إىل مرسحية أو فيلم قصري؟ 

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أحّدد القضايا والتحّديات التي تواجهها األُرس• 

يف املجتمع.

أتعاون مع اآلخرين وأعطي مالحظات فّعالة • 

للتوّصل إىل الحلول.

أستخدم مهارات التمثيل ألمثّل موقًفا معيّنًا.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما املشكالت التي تواجهها األُرسة؟ كيف يمكن حّلها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١١-١ المشكالت األُسرية

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. اِخَرت أحد املواقف التي يقرتحها املعّلم، ثّم ناِقش بعض ردود الفعل املختلفة التي 

يمكن أن يقوم بها الناس يف مثل هذا املوقف، وكيف يؤثّر كّل منها عىل النتائج. كيف يُحتمل أن تسوء 

األمور أكثر؟ كيف يمكن أن يبدو الحّل؟

لنراِجْع

مواجهة عند  اآلخرين  مشاعر  نتفّهم  أن  نحاول  وأن  مشاعرنا،  يف  نتحّكم  أن  املهّم  من  يُعّد  ١.  ملاذا 

رصاع ما؟

٢.  بَم تختلف نظرتنا إىل الرصاعات يف مرسحية أو فيلم عن نظرتنا إليها يف الحياة اليوميّة؟

٣.  هل سبق أن واجهت موقًفا مشابًها للمواقف املذكورة يف النص السابق؟ بَم شعرت، وماذا فعلت 

لحّل الرصاع (املشكلة)؟ ماذا كنت لتفعل يف حال واجهت موقًفا مشابًها؟

٥١ ٥٠

ُكن أنت الخبير!
الشخص الذي يساعد شخصني أو مجموعتني من األشخاص عىل حّل خالفاتهم والحّد من الشجارات يسّمى الوسيط. إذا تشاجر 
جاران أو اختلفا عىل أمر ما، يمكنهما الطلب من الوسيط االستماع إىل آرائهما ومحاولة إيجاد حّل لخالفهما. عىل الوسطاء أن يتمتّعوا 

بالهدوء، والحيادية، وأن يوّفروا الحلول.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

اقرتاح حلول للمشكالت• 
ابتكار األفكار• 

دَع التالميذ يطلبون من أحد أفراد أرُسهم مساعدتهم يف تصميم »برطمان حلول«. 
ومًعا يفّكرون يف طرق تُشعر التلميذ بتحّسن عندما يكون مجهًدا أو يواجه التحّديات؛ 
مثال: ارِشب ماء، اِذهب يف نزهة، ُخذ قيلولة، شاِهد فيديو مضحًكا، تكّلم مع صديق. 
أو  كرتون  علبة  أو  فارغ  برطمان  يف  ويوضع  ورق  قصاصة  عىل  حّل  كّل  يُكتب 
صندوق يمكن للتلميذ تزيينه. ثّم عند شعوره باإلجهاد، يسحب منه قصاصة ورق 
عليها حّل ليشعر بتحّسن. يمكن ألفراد األرُسة اآلخرين تصميم برطمان حلول أيًضا!

نصيحة تعليمية
لعب األدوار يمنح التالميذ طريقة الستكشاف 
املجازفة  من  يمكن  ما  بأقّل  واملهارات  املعرفة 
يف الكشف عن معلومات حّساسة وخاّصة بهم 
يبدعون  بأنّهم  التالميذ  يشعر  قد  بأرُسهم.  أو 
أكثر ويرغبون يف املجازفة أكثر عندما يلعبون 
بتوفري  الشعور  هذا  تعزيز  يمكنك  دوًرا. 
بالسماح  أو  التنّكرية  واملالبس  اإلكسسوارات 
واملالبس  اإلكسسوارات  بإحضار  للتالميذ 

التنّكرية الخاّصة بهم إىل الفصل.
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لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل التوّسع يف األفكار التي قرأوها 

يف النّص.

الوقت: 5-7 دقائق

مع •  األخرى  املشكالت  لبعض  حلول  يف  اآلن  ستفّكر  ُقل 
الجريان.

اُكتب املشكالت التالية أو غريها من اختيارك عىل السبّورة: • 
1. يحفر قّط جارك يف حديقتك باستمرار. 2. يركن جارك 
ممّر  من  الخروج  عن  فتعجز  أحيانًا  سيّارتك  أمام  سيّارته 
السيّارات. 3. يقيم جارك الكثري من الحفالت الصاخبة التي 
إليها مدعّوون كثر. 4. ينبح كلب جارك باستمرار.  يحرض 
عىل  أحيانًا  ويدوسون  حديقتك  يف  جارك  أوالد  يلعب   .5
مزروعاتك. 6. تشاهد جارتك التليفزيون عىل درجة صوت 
ا. 7. تتعّلم ابنة جارك العزف عىل الكمان وهي ما  عالية جدًّ

زالت ال تجيد ذلك!

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث• 

اِقرأ األسئلة املكتوبة عىل السبّورة بصوت عاٍل.• 

ذكِّر  »لنستكِشْف«.  فقرة  إرشادات  عاٍل  بصوت  1.  اِقرأ 
التالميذ أّن ليس عليهم التحّدث عن أكثر من موقف يف كّل 

مّرة.

2.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف 
الفصل وليتناقشا حول املواقف. عىل كّل منكم أن يحرص 
عىل رشح سبب تمّسكه بآرائه ووجهات نظره، وليستمع 

إىل زميله فيما يناقش موقًفا مختلًفا.

3.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتشاركون األفكار وأنّهم لم يخرجوا 
عن املوضوع.

عىل  واحد  موقف  من  الثنائية  املجموعات  تنتهي  4.  عندما 
األقّل، ُقل تبادلوا الزمالء اآلن وناقشوا موقًفا مختلًفا.

السبّورة،  عىل  لة  املسجَّ املواقف  بعض  اختياري: اِقرأ 
واستخِرج إجابات من نقاشات التالميذ.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم بشكل غري رسمي ليتأّكدوا 

من فهمهم األفكار الرئيسة يف الدرس.

الوقت: 2-5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: أكِمل عملك يف منزلك• 

للتالميذ  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
أنّهم سيكملون إجاباتهم يف الفصل، ثّم يأخذونها إىل املنزل 

ليتشاركوها مع أرُستهم.

2.  ُقل عليكم أن تجّهزوا إجابات عن هذه األسئلة يف الفصل، 
ثّم تأخذوها معكم إىل املنزل لتشاركوها مع أفراد أرُسكم. 
حول  مختلفة  نظر  وجهة  أرُسكم  أفراد  أحد  يمتلك  قد 

املشكالت مع الجريان!
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الموضوع 11-٢ ص. 53-52

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية 

اقرتاح حلول للمشكالت• 

ابتكار األفكار• 

التالميذ مرسحية حول مشكلة  يؤّلف  الهدف: أن 
وحّلها ويمثّلوها.

الوقت: 15-20 دقيقة

ُقل ستكتبون مرسحية قصرية ثّم تمثّلونها.• 

اِتِّبع خطوات روتني: خطِّط لنّص مرسحيّتك• 

عاٍل،  بصوت   52 الصفحة  يف  اإلرشادات  1.  اِقرأ 
ق من الفهم بانتظام بالطلب من التالميذ  وتحقَّ
)فيلم  يف  اإلطار  ما  اِسأل  مثاًل  أمثلة.  إعطائك 
الرصاع  ما  تليفزيوني(؟  برنامج  أو  مشهور 
ما  تليفزيوني(؟  برنامج  أو  مشهور  )فيلم  يف 
برنامج  أو  مشهور  )فيلم  يف  األحداث  ذروة 

تليفزيوني(؟ وهكذا.

ع التالميذ يف املجموعات نفسها التي عملوا  2.  وزِّ
ضمنها يف خالل فقرة »لنستكِشْف«.

 53 الصفحة  أّول  يف  الواردة  اإلرشادات  3.  اِقرأ 
بصوت عاٍل.

كتابة  عىل  مجموعاتهم  ضمن  التالميذ  4.  يعمل 
من  تنتهي  التي  واملجموعات  املرسحية.  نّص 
قراءة  عىل  بالتمرُّن  البدء  يمكنها  باكًرا  عملها 

النّص بصوت عاٍل.

هاتفك  بواسطة  نّص  كّل  ر  اختياري: صوِّ
الوقت  لك  يتسنَّ  لم  إذا  الطريقة  بهذه  املحمول. 
فيه  أّلفت  الذي  نفسه  اليوم  يف  مرسحيّتك  لتمثّل 
النّص، أو إذا أخذ أحد التالميذ النّص معه إىل املنزل 
التايل ولم يحرض إىل الفصل،  اليوم  لكنّه مرض يف 

يبقى معك نسخة تتشاركها.

5.  اِستدِع املجموعات لتمثيل مرسحياتها ملا تبّقى 
من الحّصة.

اختياري: إذا وافق التالميذ، فاحتِفظ بنسخة عن 
حتّى  أو  أخرى  ملجموعات  مرسحياتهم  نصوص 

لتالميذ من فصول أخرى ليمثّلوها.

الموضوع ١١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

املرتبطة  األفكار  اآلن،  اِستخِدم  لنستكِشْف.  فقرة  يف  معها  عملت  التي  املجموعة  ضمن  اِبَق 

باملوقف الذي ناقشته لتأليف مرسحية قصرية لعرضها أمام زمالئك يف الفصل.

اُكتب املرسحية

وَحبْكة.  وإطار،  شخصيات،  إىل  فيها  بحاجة  فأنَت  األساسية،  العنارص  بعض  من  مرسحية  كّل  تتأّلف 

فالشخصيات هم األشخاص املوجودون يف القصة، واإلطار هو املكان والزمان اللذان تحدث فيهما القصة، 

والَحبْكة هي األحداث التي تُشّكل القصة.

فكّل قصة فيها رصاع، والرصاع هو مشكلة تواجهها الشخصيات، وعادة ما يكون هناك حّل له، يف نهاية 

القصة.

مالحظات  ودوِّن  اِقرأ  مرسحيتك.  لتأليف  استخدامه  يمكنك  التوضيحي.  املخّطط  هذا  إىل  اُنظر 

حول املرسحية ضمن مجموعتك.

املقّدمة

تسلسل األحداث

ذروة األحداث

الحّل

 املقّدمة:

تعرض الشخصيات، واملكان والزمان اللذين تدور فيهما األحداث، والرصاع أيًضا.  

 تسلسل األحداث:

  هذا هو الجزء الرئييس يف املرسحية، فمعظم األحداث تحدث يف هذا الجزء، تواجه الشخصيات تحّديًا ما، 

وتصبح املشاعر أقوى.

 ذروة األحداث:

  هي الجزء األكثر إثارة يف املرسحية، حيث يطرأ حدث كبري فيغرّي مسار األحداث بالنسبة إىل شخصيات 

املرسحية.

 الحّل:

تتمّكن الشخصيات من حّل املشكلة، وحينها يمكن أن تشعر بالراحة، وأن تنتهي املرسحية!  

كيف تنقل مرسحيتك عىل الورق

لقد فّكرت مع زمالئك يف املجموعة، يف شخصيات وقصة مرسحيتكم، واآلن، أنتم بحاجة إىل كتابتها عىل 

الورق لكي تتمّكنوا من تأديتها الحًقا. تتضّمن كتابة املرسحية تحديد زمان وقوع األحداث ومكانها، وما 

سيقوله أبطال املرسحية.

أِضف توجيهات خشبة املرسح وحوار مرسحيتك ضمن مجموعتك.

مثِّل املرسحية

تدّرب عىل املرسحية ضمن مجموعتك. 

تخيّل أنّك أنَت الشخصية التي تلعب 

دورها فعًال، وأنّك تواجه هذا املوقف 

فعليٍّا. حاِول أن تفهم ما تشعر به 

واستخِدم  تمثِّلها،  التي  الشخصية 

تلك املشاعر يف تمثيلك.

لنراِجْع

تأليف  عملية  من  جزء  ١.  أّي 

املرسحية أعجبك أكثر؟

مع  العمل  أّن  تعتقد  ٢.  هل 

عىل  الفصل  يف  زمالئك 

كتابة مرسحية وتأديتها، 

عىل  قدرتك  من  يحّسن 

اآلخرين،  مع  التعاون 

وفهم مشاعرك الخاصة 

ومشاعرهم؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١١-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».
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الموضوع ١١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

املرتبطة  األفكار  اآلن،  اِستخِدم  لنستكِشْف.  فقرة  يف  معها  عملت  التي  املجموعة  ضمن  اِبَق 

باملوقف الذي ناقشته لتأليف مرسحية قصرية لعرضها أمام زمالئك يف الفصل.

اُكتب املرسحية

وَحبْكة.  وإطار،  شخصيات،  إىل  فيها  بحاجة  فأنَت  األساسية،  العنارص  بعض  من  مرسحية  كّل  تتأّلف 

فالشخصيات هم األشخاص املوجودون يف القصة، واإلطار هو املكان والزمان اللذان تحدث فيهما القصة، 

والَحبْكة هي األحداث التي تُشّكل القصة.

فكّل قصة فيها رصاع، والرصاع هو مشكلة تواجهها الشخصيات، وعادة ما يكون هناك حّل له، يف نهاية 

القصة.

مالحظات  ودوِّن  اِقرأ  مرسحيتك.  لتأليف  استخدامه  يمكنك  التوضيحي.  املخّطط  هذا  إىل  اُنظر 

حول املرسحية ضمن مجموعتك.

املقّدمة

تسلسل األحداث

ذروة األحداث

الحّل

 املقّدمة:

تعرض الشخصيات، واملكان والزمان اللذين تدور فيهما األحداث، والرصاع أيًضا.  

 تسلسل األحداث:

  هذا هو الجزء الرئييس يف املرسحية، فمعظم األحداث تحدث يف هذا الجزء، تواجه الشخصيات تحّديًا ما، 

وتصبح املشاعر أقوى.

 ذروة األحداث:

  هي الجزء األكثر إثارة يف املرسحية، حيث يطرأ حدث كبري فيغرّي مسار األحداث بالنسبة إىل شخصيات 

املرسحية.

 الحّل:

تتمّكن الشخصيات من حّل املشكلة، وحينها يمكن أن تشعر بالراحة، وأن تنتهي املرسحية!  

كيف تنقل مرسحيتك عىل الورق

لقد فّكرت مع زمالئك يف املجموعة، يف شخصيات وقصة مرسحيتكم، واآلن، أنتم بحاجة إىل كتابتها عىل 

الورق لكي تتمّكنوا من تأديتها الحًقا. تتضّمن كتابة املرسحية تحديد زمان وقوع األحداث ومكانها، وما 

سيقوله أبطال املرسحية.

أِضف توجيهات خشبة املرسح وحوار مرسحيتك ضمن مجموعتك.

مثِّل املرسحية

تدّرب عىل املرسحية ضمن مجموعتك. 

تخيّل أنّك أنَت الشخصية التي تلعب 

دورها فعًال، وأنّك تواجه هذا املوقف 

فعليٍّا. حاِول أن تفهم ما تشعر به 

واستخِدم  تمثِّلها،  التي  الشخصية 

تلك املشاعر يف تمثيلك.

لنراِجْع

تأليف  عملية  من  جزء  ١.  أّي 

املرسحية أعجبك أكثر؟

مع  العمل  أّن  تعتقد  ٢.  هل 

عىل  الفصل  يف  زمالئك 

كتابة مرسحية وتأديتها، 

عىل  قدرتك  من  يحّسن 

اآلخرين،  مع  التعاون 

وفهم مشاعرك الخاصة 

ومشاعرهم؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١١-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».
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ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.

من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  2.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى إشارات 

املرور الضوئية.

3.  ُقل يف حال لم يكن لديكم أّي أسئلة أو شكوك 
اإلشارة  عند  تقفون  إذًا  فأنتم  املاّدة،  حول 
يف   )( عالمة  تضعوا  أن  وعليكم  الخرضاء 
املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح ويمكنكم 

اآلن امليض قدًما.

لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  4.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.

تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  5.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

6.  أِشد بالتالميذ لتعاطفهم مع اآلخرين واحرتامهم 
لهم.

أنشطة التوّسع
من  مجموعات  تشكيل  املستطاع  قدر  1.  حاِول 
نفسها  املنطقة  يف  يعيشون  الذين  التالميذ 
لوضع خّطة تحسني لحيّهم السكني. يفّكرون 
السكني  الحّي  أّواًل يف مشكالت يمكن حّلها يف 
غياب  الطرقات،  عىل  النفايات  رمي  )مثال: 
األزهار يف األماكن العاّمة، ممتلكات بحاجة إىل 
إصالح أو دهان(. ثّم يختارون مشكلة واحدة 
غري  كانت  لو  حتّى  ملعالجتها  خّطة  ويضعون 
)مثال:  قانونية  ألسباب  ربّما  للتنفيذ،  قابلة 
املقابل،  يف  بأحدهم(.  الخاّص  املنزل  دهان 
للتنفيذ  القابلة  الخطط  تطبيق  عىل  عهم  شجِّ

)مثال: التقاط النفايات عن الطرقات(.

2.  اُطلب من التالميذ البحث ضمن مجموعات عن 
املنّظمة، )مثال: كانربا يف أسرتاليا؛  بعض املدن 
برازيليا يف الربازيل؛ أبوجا يف نيجرييا؛ سونغدو يف 
كوريا الجنوبية(. عليهم اكتشاف تاريخ إنشائها، 
كيف نُظِّمت، شعور الشعب حول العيش فيها، 

وشعور السائحني حول زيارتها.

لنراِجْع
الهدف: تفكري التالميذ يف إجراءاتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.
اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«.• 

ُقل سوف تجيب عن هذه األسئلة يف املنزل وتحرضها معك • 
أّن  بما  أرُستك  أفراد  أحد  استشارة  يمكنك  كما  الفصل.  إىل 

هذه األسئلة عن تغيريات يمكنك القيام بها يف املنزل.

املراجعة عىل •  أسئلة  عن  إجاباتهم  كتابة  التالميذ  من  اُطلب 
ورقة مستقّلة أو يف دفاترهم.

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق والحصول 

عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة.

الوقت: 5 دقائق أو يُنَجز يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: أحمر، أصفر، أخرض.• 
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األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 2-3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: حان وقت االستكشاف! • 

اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. قل يف هذا الدرس • 
سنتعّرف عىل مهندس مشهور.

1.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

2.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف...!

ما  وتوّقع  الدرس  يف  للنظر  دقيقة  التالميذ  3.  اِمنح 
سيستكشفونه. للحرص عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل 
كلمة  تحت  مبارشة  األفعال  بعض  اُكتب  األهداف، 
»الستكشاف«، مثاًل: للتفكري يف، البتكار، لدراسة، ملناقشة، 

للنظر إىل، للبحث، لألخذ باالعتبار، للتخطيط.

الدكتور المهندس هاني عازر

شخصيات مصريّة مؤثِّرة

األهداف

أوّضح كيف يصبح الشخص مهندًسا.• 

أرشح كيف يمكن أن تلهمنا تجارب اآلخرين.• 

أرشح كيفية تحديد أهداف قابلة للتحقيق.• 

المهارات الحياتية

ممارسة مهارات اإلدارة الذاتية • 

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  4.  اُطلب 
فرصتنا  هذه  املهندس!  به  يقوم  عّما  للبحث  فرصتنا 
للنظر يف التعبري عن الرأي! هذه فرصتنا الستكشاف 

وضع األهداف!

مدهشة  إنججاززات  حّققق  لقد  العالمم.  مستووىى  عىلىل  مشههوورر  مرصرصيي  مههندسس  هوو  عاززرر  هانيي  الدكتوورر 

ممععممااررييةة  ممششااررييعع  ململخخطّطططااتت   ببتننففييذذه  ااششتتههرر  اململددننييةة،  االلههننددسسة  يفيف  ممتخخصّصصص  ووههوو  الهندسسةة..  ممججاالل   يفيف 

ضضخخممةة، أأوو تتصصمميمهههاا،، أأأووو اااإلإلإلرشرشرشاففف ععععىلىلىل تننظظظيييمممههاا. وووهههوو ييُُعععدددّدّّ أأأححددد أأففضضضلللل ممههنديس تشيييد األألألنننفففاااقق ووواالللجججسسسوووررر 

ْف ذذللكك ممعًعاا!!! يف اللععالم. للككن  ككييفف وووصصصلل إىلىلىل ههذه ااملململكككااننةة االلللعععااململيييةةة ااالللررففيييعععةةة؟؟ لننسسستتككششِشِِ

إلإلإلكككمال  االلقققاااههرررةة  يفيف  للللععيييششش  وواانننتقلللل  طططنططططا.  مممدددديينننةة  يفيف   ،،١١٩٩٤٨٨٨ عامم   عاازززررر  ههاانني  املململهههننددسسس  اللددككتوورر  ووللدد 

درراسسسته اللثثانويية. ببععدد تخخررججهه يفيف اللججججاممععةة عععااام ١٩٧٧٧٣٣، سسساففررر  إإإىلىل أأملململانيا للححصصصووللل ععىلىلىل دددبلللوم الدراسات 

الععلليا يفيف الهههننندددسسسةةة.

يف  املهندسني  كبري  بعد  فيما  ووأأأصبح  ببررللنينيني،،،  يفيفيف  املوججودة  ااألألننففاقق  ننصففف  منن  أأكثرر  تتتشششييد  يف  شارك 

مرشوع ضخمم إلإلإلعععادة إنششاء ممحّطّة ققططاراتت ببررللنيني اململرركككزززييةةة. استغررقق مرشرشووعع إإععااددةة إإننششااءء  ههذذهه ااململححطّطةة

االلضضخخممةة أأككثثرر ممنن ععرشرش سسننووااتت. ححتتى أأنّن تتننففييذذ ااململرشرشووعع ففررضض تتغغييريري ممججررىى ننههرر سسربربيي ددوونن إإححددااثث أأيي 

تأثري سلبيي عىل تدّفق املياه، فقد تمّم الحفاظ عىل النظامم البيئيّي الخاّص بهذا النهر.

بالتعليم  عليها  يحصل  محّددة  مهنية  مهارات  يمتلك  أن  يجب  ناجًحا،  مهندًسا  اإلنسان  يصبح  لكي 

الصفات  هذه  تجّسدت  وقد  الجيّدة،  التواصل  ومهارات  والدقة،  العزيمة،  يمتلك  أن  يجب  كما  والتدريب، 

املميّزة بصورة بارزة يف الدكتور املهندس هاني عازر.

ووالئه  انتمائه  شّدة  دائًما  عنه  وُعرف  املرصيّة،  بجنسيّته  واالعتزاز  بالفخر  عازر  هاني  شعر  لطاملا 

لوطنه مرص. وعندما حصل عىل وسام الرشف يف أملانيا، أهداه إىل وطنه مرص قائًال: "هذه الجائزة هي 

تكريم لبلدي وللشعب املرصي".

لنشاِهْد مقطع فيديو

أعظم  يُعّد  الذي  ما  رأيك،  يف  الهندسة.  مجال  يف  املهنية  ومسريته  عازر  هاني  عن  الفيديو  مقطع  شاِهد 

إنجازاته؟ وملاذا؟

لنستكِشْف

كّرس هاني عازر حياته ملهنته وطّور العديد من املهارات التي تفيده يف تحقيق إنجازاته الهندسية. ما 

اإلنجاز الذي ترغب يف تحقيقه أنَت؟ وما املهارات التي يجب أن تتمتّع بها من أجل تحقيق هذا اإلنجاز؟

لنراِجْع

١. ملاذا من املهّم مراعاة البيئة عند التخطيط ملشاريع هندسية جديدة؟

٢. هل يمكنك التفكري يف طرق الستخدام املواّد املستدامة يف مشاريع البناء؟

لنتفاَعْل مًعا

يف رأيك، ما املهارات التي يجب أن يتمتّع بها املهندس؟

لنتعلَّْم

الدكتور املهندس هاني عازر

شخصيات مصريّة مؤثِّرة

٥٥ ٥٤
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لنتعلَّْم
تحافظ عىل  نّص بطريقة  قراءة  التالميذ من  الهدف: تمكني 

اهتمامهم به، ملساعدتهم عىل تحسني قدرتهم عىل القراءة.

أحد •  يُعترب  الذي  املهندس  عازر،  هاني  عن  سنقرأ  اآلن  ُقل 
أفضل مهنديس تشييد األنفاق والجسور يف العالم.

الوقت: 15–20 دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: زمالء القراءة• 

1.  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل، ومن املفّضل أن يتمتّعا بمستوى 

القراءة نفسه.

2.  ُقل أنتما زميال قراءة، ما يعني أّن عليكما مساعدة بعضكما 
لبعضكما.  النّص  مقاطع  قراءة  عىل  تناوبا  القراءة.  عىل 
فيما يقرأ أحدكما لآلخر، يستمع اآلخر من دون النظر إىل 
الكتاب. وبعد أن ينتهي األّول من قراءة املقطع، يقوم زميله 
بتلخيص ما سمعه. يف حال نيس بعض التفاصيل، يمكن 
تتبادالن  ذلك،  بعد  ببعضها.  بتذكريه  يساعده  أن  للقارئ 
مقطًعا  القراءة  إىل  استمع  الذي  الزميل  ويقرأ  األدوار، 
ويقوم  األّول  القارئ  إليه  يستمع  فيما  النص،  من  آخر 

بالتلخيص. سأتجّول يف أنحاء الفصل إن احتجتم إيلّ.

إىل  وأرِش  قراءته  التالميذ  من  تريد  الذي  القسم  إىل  3.  أرِش 
املقاطع التي يجب أن يتبادل عندها كّل تلميذين األدوار. 
يقرأ التلميذ األّول املقطَعني األّول والثاني، فيما يقرأ التلميذ 

الثاني املقطَعني الثالث والرابع بالتناوب.

الفصل  غرفة  يف  ل  تجوَّ سويًّا،  القراءة  زمالء  يعمل  4.  فيما 
وقّدم لهم املساعدة يف اللفظ والفهم إذا لزم األمر. 

لنتفاَعْل مًعا
يف  والتعاون  بثقة  املشاركة  من  التالميذ  يتمّكن  الهدف: أن 

حوار داخل الفصل حول البحث واالكتشافات. 

الوقت: 5 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

فيه  فكِّروا  بل  تجيبوا،  ال  لكن  عليكم سؤااًل،  2.  ُقل سأطرح 
بصمت!

3.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل: يف حال أردتم إجراء بحث بهدف 
االستمتاع وحسب، فما قد يكون موضوع هذا البحث؟ ذكِّر 
التالميذ بأنّه يمكن استخدام البحث الستكشاف املعلومات 

أو اإلجابة عن األسئلة أو ابتكار األشياء.

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  4.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

يف  زميله  جانب  إىل  منكم  كّل  ليجلس  ُقل  دقيقة،  5.  بعد 
املالحظات،  تدوين  يمكنكما  األفكار.  وليتشاركا  الفصل 

لكن احرصا عىل أن تكون مخترصة!

6.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بعضهم مع بعض.

7.  ُقل سأعيد طرح السؤال. اِرفعوا أيديكم لإلجابة هذه املّرة!

٨.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل من جديد.

٩.  اُطلب من التالميذ الذين رفعوا أيديهم تشارك أفكارهم مع 
زمالئهم. يمكنهم الرجوع إىل مالحظاتهم لكن من دون أن 

يقرأوا جماًل كاملة بصوت عاٍل.

استطراديّة،  أسئلة  اِطرح  النقاش،  دائرة  اختياري: لتوسيع 
مثاًل: )االسم( ملاذا تريد إجراء بحث عن هذا املوضوع؟ )االسم( 

ما املهارات التي تحتاج إليها الستكمال هذا البحث؟

مدهشة  إنججاززات  حّققق  لقد  العالمم.  مستووىى  عىلىل  مشههوورر  مرصرصيي  مههندسس  هوو  عاززرر  هانيي  الدكتوورر 

ممععممااررييةة  ممششااررييعع  ململخخطّطططااتت   ببتننففييذذه  ااششتتههرر  اململددننييةة،  االلههننددسسة  يفيف  ممتخخصّصصص  ووههوو  الهندسسةة..  ممججاالل   يفيف 

ضضخخممةة، أأوو تتصصمميمهههاا،، أأأووو اااإلإلإلرشرشرشاففف ععععىلىلىل تننظظظيييمممههاا. وووهههوو ييُُعععدددّدّّ أأأححددد أأففضضضلللل ممههنديس تشيييد األألألنننفففاااقق ووواالللجججسسسوووررر 

ْف ذذللكك ممعًعاا!!! يف اللععالم. للككن  ككييفف وووصصصلل إىلىلىل ههذه ااملململكككااننةة االلللعععااململيييةةة ااالللررففيييعععةةة؟؟ لننسسستتككششِشِِ

إلإلإلكككمال  االلقققاااههرررةة  يفيف  للللععيييششش  وواانننتقلللل  طططنططططا.  مممدددديينننةة  يفيف   ،،١١٩٩٤٨٨٨ عامم   عاازززررر  ههاانني  املململهههننددسسس  اللددككتوورر  ووللدد 

درراسسسته اللثثانويية. ببععدد تخخررججهه يفيف اللججججاممععةة عععااام ١٩٧٧٧٣٣، سسساففررر  إإإىلىل أأملململانيا للححصصصووللل ععىلىلىل دددبلللوم الدراسات 

الععلليا يفيف الهههننندددسسسةةة.

يف  املهندسني  كبري  بعد  فيما  ووأأأصبح  ببررللنينيني،،،  يفيفيف  املوججودة  ااألألننففاقق  ننصففف  منن  أأكثرر  تتتشششييد  يف  شارك 

مرشوع ضخمم إلإلإلعععادة إنششاء ممحّطّة ققططاراتت ببررللنيني اململرركككزززييةةة. استغررقق مرشرشووعع إإععااددةة إإننششااءء  ههذذهه ااململححطّطةة

االلضضخخممةة أأككثثرر ممنن ععرشرش سسننووااتت. ححتتى أأنّن تتننففييذذ ااململرشرشووعع ففررضض تتغغييريري ممججررىى ننههرر سسربربيي ددوونن إإححددااثث أأيي 

تأثري سلبيي عىل تدّفق املياه، فقد تمّم الحفاظ عىل النظامم البيئيّي الخاّص بهذا النهر.

بالتعليم  عليها  يحصل  محّددة  مهنية  مهارات  يمتلك  أن  يجب  ناجًحا،  مهندًسا  اإلنسان  يصبح  لكي 

الصفات  هذه  تجّسدت  وقد  الجيّدة،  التواصل  ومهارات  والدقة،  العزيمة،  يمتلك  أن  يجب  كما  والتدريب، 

املميّزة بصورة بارزة يف الدكتور املهندس هاني عازر.

ووالئه  انتمائه  شّدة  دائًما  عنه  وُعرف  املرصيّة،  بجنسيّته  واالعتزاز  بالفخر  عازر  هاني  شعر  لطاملا 

لوطنه مرص. وعندما حصل عىل وسام الرشف يف أملانيا، أهداه إىل وطنه مرص قائًال: "هذه الجائزة هي 

تكريم لبلدي وللشعب املرصي".

لنشاِهْد مقطع فيديو

أعظم  يُعّد  الذي  ما  رأيك،  يف  الهندسة.  مجال  يف  املهنية  ومسريته  عازر  هاني  عن  الفيديو  مقطع  شاِهد 

إنجازاته؟ وملاذا؟

لنستكِشْف

كّرس هاني عازر حياته ملهنته وطّور العديد من املهارات التي تفيده يف تحقيق إنجازاته الهندسية. ما 

اإلنجاز الذي ترغب يف تحقيقه أنَت؟ وما املهارات التي يجب أن تتمتّع بها من أجل تحقيق هذا اإلنجاز؟

لنراِجْع

١. ملاذا من املهّم مراعاة البيئة عند التخطيط ملشاريع هندسية جديدة؟

٢. هل يمكنك التفكري يف طرق الستخدام املواّد املستدامة يف مشاريع البناء؟

لنتفاَعْل مًعا

يف رأيك، ما املهارات التي يجب أن يتمتّع بها املهندس؟

لنتعلَّْم

الدكتور املهندس هاني عازر

شخصيات مصريّة مؤثِّرة

٥٥ ٥٤

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

عرض مقطع الفيديو عن )هاني عازر( وذلك من خالل عرض كّل مقطع عىل حدة والتعليق عليه والخروج بالفكرة الرئيسية، ثّم االنتقال إىل باقي املقاطع 
بنفس طريقة معالجة املقطع السابق مع وصف محتوى الفيديو لألكّفاء.

إقران املهن بصور وأدوات تعرّب عنها مع االستعانة باملجّسمات لألكّفاء.
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ُكن أنت الخبير!
الجامعة.  يف  الهندسة  دراسة  قبل  والعلوم  الرياضيات  مادتي  عىل  يرّكزوا  أن  يجب  املستقبل  يف  مهندسني  التالميذ  يصبح  لكي 
الجامعة مّدة خمس سنوات. وبعد ذلك، أن يصبحوا أعضاء يف نقابة  الهندسة عليهم أن يتخّصصوا يف  وللحصول عىل شهادة يف 
املهندسني املرصية وأن يجتازوا االمتحان املهني. ولدى حصولهم عىل الرتخيص من النقابة، يمكنهم ممارسة مهنة الهندسة يف مرص.

صلة بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية:

ممارسة مهارات اإلدارة الذاتية • 

شخصيًّا  هدًفا  منكم  كّل  يكتب  أرُستك.  أفراد  مع  لألهداف  زمنية  كبسولة  بابتكار  قم 
يريد تحقيقه يف خالل سنة واحدة. يضيف كّل فرد اسمه وتاريخ وضع الهدف. بعدها 
احتفظوا باألهداف كّلها يف علبة وأغلقوها. اُكتب التاريخ عىل العلبة وجملة »ال تفتح إاّل 
بعد مرور سنة واحدة«. يجب عىل كّل فرد يف األرُسة أن يتعّهد بعدم فتح الكبسولة الزمنية 
قبل األوان، مع التذكري بعدم نسيان فتحها بعد سنة أيًضا! بعد مرور سنة واحدة، يفتح 
الهدف  فرد  كّل  حّقق  هل  األهداف.  ويقرأون  من جديد  الزمنية  الكبسولة  األرُسة  أفراد 
الذي وضعه؟ملاذا؟ يمكن أن يصنع أفراد األرُسة كبسولة زمنية جديدة، إذا رغبوا يف ذلك.

نصيحة تعليمية
اُربط  ممكنًا،  ذلك  يكون  عندما 
واملواقف  باألشخاص  الدرس  محتوى 
عىل  التالميذ.  لدى  املألوفة  واملعلومات 
عن  التالميذ  يتعّلم  عندما  املثال،  سبيل 
هاني عازر، اِطرح عليهم أسئلة عىل هذا 
النحو هل تعرفون شخًصا آخر يمارس 
شخًصا  تعرفون  هل  مماثلة؟  وظيفة 
الدكتور  لشخصية  مشابهة  شخصيته 

املهندس هاني عازر؟

مدهشة  إنججاززات  حّققق  لقد  العالمم.  مستووىى  عىلىل  مشههوورر  مرصرصيي  مههندسس  هوو  عاززرر  هانيي  الدكتوورر 

ممععممااررييةة  ممششااررييعع  ململخخطّطططااتت   ببتننففييذذه  ااششتتههرر  اململددننييةة،  االلههننددسسة  يفيف  ممتخخصّصصص  ووههوو  الهندسسةة..  ممججاالل   يفيف 

ضضخخممةة، أأوو تتصصمميمهههاا،، أأأووو اااإلإلإلرشرشرشاففف ععععىلىلىل تننظظظيييمممههاا. وووهههوو ييُُعععدددّدّّ أأأححددد أأففضضضلللل ممههنديس تشيييد األألألنننفففاااقق ووواالللجججسسسوووررر 

ْف ذذللكك ممعًعاا!!! يف اللععالم. للككن  ككييفف وووصصصلل إىلىلىل ههذه ااملململكككااننةة االلللعععااململيييةةة ااالللررففيييعععةةة؟؟ لننسسستتككششِشِِ

إلإلإلكككمال  االلقققاااههرررةة  يفيف  للللععيييششش  وواانننتقلللل  طططنططططا.  مممدددديينننةة  يفيف   ،،١١٩٩٤٨٨٨ عامم   عاازززررر  ههاانني  املململهههننددسسس  اللددككتوورر  ووللدد 

درراسسسته اللثثانويية. ببععدد تخخررججهه يفيف اللججججاممععةة عععااام ١٩٧٧٧٣٣، سسساففررر  إإإىلىل أأملململانيا للححصصصووللل ععىلىلىل دددبلللوم الدراسات 

الععلليا يفيف الهههننندددسسسةةة.

يف  املهندسني  كبري  بعد  فيما  ووأأأصبح  ببررللنينيني،،،  يفيفيف  املوججودة  ااألألننففاقق  ننصففف  منن  أأكثرر  تتتشششييد  يف  شارك 

مرشوع ضخمم إلإلإلعععادة إنششاء ممحّطّة ققططاراتت ببررللنيني اململرركككزززييةةة. استغررقق مرشرشووعع إإععااددةة إإننششااءء  ههذذهه ااململححطّطةة

االلضضخخممةة أأككثثرر ممنن ععرشرش سسننووااتت. ححتتى أأنّن تتننففييذذ ااململرشرشووعع ففررضض تتغغييريري ممججررىى ننههرر سسربربيي ددوونن إإححددااثث أأيي 

تأثري سلبيي عىل تدّفق املياه، فقد تمّم الحفاظ عىل النظامم البيئيّي الخاّص بهذا النهر.

بالتعليم  عليها  يحصل  محّددة  مهنية  مهارات  يمتلك  أن  يجب  ناجًحا،  مهندًسا  اإلنسان  يصبح  لكي 

الصفات  هذه  تجّسدت  وقد  الجيّدة،  التواصل  ومهارات  والدقة،  العزيمة،  يمتلك  أن  يجب  كما  والتدريب، 

املميّزة بصورة بارزة يف الدكتور املهندس هاني عازر.

ووالئه  انتمائه  شّدة  دائًما  عنه  وُعرف  املرصيّة،  بجنسيّته  واالعتزاز  بالفخر  عازر  هاني  شعر  لطاملا 

لوطنه مرص. وعندما حصل عىل وسام الرشف يف أملانيا، أهداه إىل وطنه مرص قائًال: "هذه الجائزة هي 

تكريم لبلدي وللشعب املرصي".

لنشاِهْد مقطع فيديو

أعظم  يُعّد  الذي  ما  رأيك،  يف  الهندسة.  مجال  يف  املهنية  ومسريته  عازر  هاني  عن  الفيديو  مقطع  شاِهد 

إنجازاته؟ وملاذا؟

لنستكِشْف

كّرس هاني عازر حياته ملهنته وطّور العديد من املهارات التي تفيده يف تحقيق إنجازاته الهندسية. ما 

اإلنجاز الذي ترغب يف تحقيقه أنَت؟ وما املهارات التي يجب أن تتمتّع بها من أجل تحقيق هذا اإلنجاز؟

لنراِجْع

١. ملاذا من املهّم مراعاة البيئة عند التخطيط ملشاريع هندسية جديدة؟

٢. هل يمكنك التفكري يف طرق الستخدام املواّد املستدامة يف مشاريع البناء؟

لنتفاَعْل مًعا

يف رأيك، ما املهارات التي يجب أن يتمتّع بها املهندس؟

لنتعلَّْم

الدكتور املهندس هاني عازر

شخصيات مصريّة مؤثِّرة

٥٥ ٥٤
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لنشاِهْد مقطع فيديو
الهدف: التعّرف أكثر عىل الدكتور املهندس هاني عازر.

الوقت: 5-10 دقائق

د، شاِهد، راِجع•  اِتِّبع خطوات روتني: مهِّ

1.  اُطلب من التالميذ العمل يف مجموعات ثنائية.

2.  ُقل ستشاهدون مقطع فيديو عن الدكتور املهندس هاني 
عازر. أغلقوا كتبكم وليخرب كّل منكم زميله ثالث معلومات 
يذكرها عنه من خالل القراءة. بعدها، يقوم الزميل الثاني 

بإخبار األّول ثالث معلومات أخرى. 

3.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.

كتابة  منهم  اطلب  ثّم  للتفكري،  دقيقة  التالميذ  4.  اِمنح 
توقعاتهم.

اختياري: اُطلب من التالميذ إكمال هذه الخطوة يف مجموعات 
ثنائية.

ُقم بتشغيل الفيديو مّرة أو مرتني.  .5

6.  يختار التالميذ زمياًل آخر للعمل معه عىل مناقشة اإلجابات 
عن األسئلة.

الفيديو  مقطع  حول  استطرادية  أسئلة  اختياري: اِطرح 
للحّث عىل املزيد من النقاش. مثاًل: ما الذي وجدتموه مفاجئًا 

يف الفيديو؟ ما الذي تعّلمتموه ولم تكونوا تعرفونه من قبل؟ 

كان  إذا  أخرى  مّرة  الفيديو  مقطع  بتشغيل  اختياري: قم 
تالميذ الفصل مهتّمني بمشاهدته. 

لنستكِشْف
فّعالة  بطريقة  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

والتحّقق من فهمهم أو وجهة نظرهم باملقارنة مع اآلخرين.

الوقت: 5-7 دقائق

التالميذ •  يفهم  أن  عىل  اِحرص  »لنستكِشْف«.  فقرة  اِقرأ 
األسئلة. ُقل واآلن ستناقشون هذين السؤالني مًعا. 

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث• 

اِقرأ السؤالني بصوت عاٍل.  .1

2.  ُقل ليجلس كّل منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف الفصل. 
باعتقاده  تمّسكه  سبب  رشح  عىل  منكم  كّل  وليحرص 
وأفكاره وآرائه. وليستمع كّل منكم إىل زميله بينما يجيب 

عن كّل سؤال.

3.  تحّقق من أّن التالميذ يتشاركون األفكار فيما بينهم وأنّهم 
ال يحيدون عن املوضوع. 

4.  عندما ينتهي التالميذ من اإلجابة عن السؤالني، ُقل سأطرح 
السؤالني من جديد. وهذه املّرة، ارفعوا أيديكم لإلجابة. 

التالميذ  من  اُطلب  جديد.  من  عاٍل  بصوت  السؤالني  5.  اِقرأ 
الذين رفعوا أيديهم مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم يف غرفة 

الفصل. 

6.  أِشد بعمل التالميذ يف وضع أهداف يمكن تحقيقها.

لنراِجْع
هذا  يف  التالميذ  اكتسبها  التي  املعرفة  من  الهدف: التحّقق 

الدرس وتعزيزها.

الوقت: 5-10 دقائق

أنّهم  لهم  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  1.  اِلفت 
سيختربون بعضهم بعًضا حول ما تعّلموه يف هذا الدرس.

األدوار  تبادال  له.  كّل منكم يف مواجهة زميل  ليجلس  2.  ُقل 
بطرح األسئلة واإلجابة عنها. 

ل  سجِّ التالميذ.  عمل  وراقب  الفصل  غرفة  يف  ل  3.  تجوَّ
)أو  تعّلموها  التي  الخاطئة  املفاهيم  حول  مالحظات 
ينجزونه  ما  حول  ومالحظات  نسوها(  التي  املعلومات 

بشكل صحيح. 

ُقم  املفاهيم.  بعض  مًعا  سنراجع  العمل  عن  توّقفوا  4.  ُقل 
بتوضيح أي معلومة خاطئة أو أي التباس. 

5.  شدِّد عىل ما أنجزوه بشكل صحيح. 
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يف  زمالئهم  أمام  نصوصهم  يقرأون  التالميذ  اختياري: دَع 
الفصل أو يتشاركونها ضمن مجموعات ثنائية.

التفكير الناقد

فكِّر وأِجب

الهدف: تمكني التالميذ من مراجعة ما تعّلموه يف هذا املحور. 

الوقت: 10 دقائق

1.  ُقل ستجيب اآلن عن بعض األسئلة املتعّلقة بما تعّلمته يف 
هذا املحور.

2.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.

3.  اِمنح التالميذ 5 دقائق لتسجيل إجاباتهم. اُطلب منهم أاّل 
يلقوا نظرة إىل محتوى املحور اآلن.

وتقارنون  ثنائية  مجموعات  ضمن  اآلن  ستجلسون  4.  ُقل 
إجاباتكم. 

مراجعة المحور األّول

أسئلة المراجعة

اِقرأ وأِجب

الهدف: تمكني التالميذ من مراجعة ما تعّلموه يف 
هذا املحور.

الوقت: 10 دقائق

1.  ُقل ستجيب اآلن عن بعض األسئلة املتعّلقة بما 
تعّلمته يف هذا املحور.

اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.  .2

إجاباتهم.  لتسجيل  دقائق   5 التالميذ  3.  اِمنح 
أاّل يلقوا نظرة إىل محتوى املحور  اُطلب منهم 

اآلن.

ثنائية  مجموعات  ضمن  اآلن  ستجلسون  4.  ُقل 
وتقارنون إجاباتكم. بعد ذلك، ستعيدون النظر 

إىل محتوى الدرس وتتحّققون من إجاباتكم.

ثنائية  مجموعات  ضمن  التالميذ  5.  يجلس 
لرتاقب  الفصل  يف  تجّول  النشاط.  وينجزون 
التالميذ وتقّدم لهم املساعدة إذا احتاجوا إليها.

الفصل.  يف  الجميع  مع  اإلجابات  من  ق  6.  تحقَّ
اُطلب من التالميذ رفع أيديهم إلعطاء إجاباتهم.

اُكتب

الهدف: تمكني التالميذ من العمل برسعة، وإبداع، 
وتعاون لتوليد األفكار؛ دعم التالميذ أثناء كتابتهم 

ا قصريًا مرتكًزا عىل ما تعّلموه يف املحور. نصًّ

الوقت: 10 دقائق

1.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل.

2.  ُقل سنفّكر اآلن يف الكثري من األفكار، برسعة، 
ومن دون توّقف!

من  مجموعات  ضمن  يجلسون  التالميذ  3.  دَع 
ثالثة أشخاص.

4.  ُقل يحتاج شخص واحد من املجموعة إىل ورقة 
وقلم حرب أو رصاص، وهو من سيتوىّل تسجيل 

أفكار املجموعة.

التي  األفكار  كّل  لتسجيل  دقيقتان  لديكم  5.  ُقل 
ترد إىل أذهانكم! ال تتوّقفوا!

دقيقتني وبعد  النشاط.  فيبدأ  انطلقوا!   6.  ُقل 
ُقل توّقفوا!

7.  اِمنح التالميذ بعض الوقت لقراءة األفكار التي 
لوها عىل ورقتهم. سجَّ

اختاروا  األفكار،  إحدى  عن  اآلن  ستكتبون  ٨.  ُقل 
ا قصريًا. الفكرة املفّضلة لديكم وأّلفوا حولها نصًّ

التفكير الناقد

فكِّر وأِجب

١. ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يعامل أفراد األُرسة بعضهم بعًضا باحرتام؟ 

٢. اِخَرت مهنة صناعية. تخيّل أّن هذه املهنة ال وجود لها. كيف كانت الحياة ستختلف من دونها؟ 

ا؟  ٣. ملاذا تُعّد قدرة األشخاص عىل التعّرف عىل املشكالت وحّلها أمًرا مهمٍّ

نشاط المراجعة

راِجع وأِجب

١.  ما املناسبة التي كتبت أغنيتك لالحتفال بها؟ أّي مرحلة من مراحل تأليف األغنية هي أكثر ما أسعدك؟ 

وأّي مرحلة كانت األصعب؟ 

٢. ملن صنعت بطاقة الشكر؟ ملاذا اخرتت هذا الشخص من دون غريه؟ هل أعطيته البطاقة؟ ماذا حدث؟ 

السؤال الرئيس

ما األدوار واملهن واملهارات التي يمارسها األفراد يف األُرسة واملجتمع؟  

مراجعة املحور األّول

أسئلة المراجعة

اِقرأ وأِجب

١. ما املشاعر التي يجتمع عليها أفراد األُرسة تحقيًقا للرتابط األُرسي؟

٢. ماذا فعلت الدولة املرصية لحماية حقوق األطفال؟

٣. اُذكر اثنتنَي من الفوائد التي نحصل عليها بفضل زراعة النباتات يف منازلنا.

٤. ماذا يمكنك أن تفعل إلصالح رضر حدث يف أحد جدران منزلك؟

٥. اُذكر صناعة من الصناعات املرصية الكربى.

٦. ما األدوات التي يحتاج إليها العّمال الصناعيّون من عّمال كهرباء وعّمال بناء وسبّاكون؟

اُكتب

يف رأيك، ما املهارة األكثر أهّمية يف هذا املحور؟ برِّر إجابتك.

٥٧ ٥٦



113

التفكير الناقد

فكِّر وأِجب

١. ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يعامل أفراد األُرسة بعضهم بعًضا باحرتام؟ 

٢. اِخَرت مهنة صناعية. تخيّل أّن هذه املهنة ال وجود لها. كيف كانت الحياة ستختلف من دونها؟ 

ا؟  ٣. ملاذا تُعّد قدرة األشخاص عىل التعّرف عىل املشكالت وحّلها أمًرا مهمٍّ

نشاط المراجعة

راِجع وأِجب

١.  ما املناسبة التي كتبت أغنيتك لالحتفال بها؟ أّي مرحلة من مراحل تأليف األغنية هي أكثر ما أسعدك؟ 

وأّي مرحلة كانت األصعب؟ 

٢. ملن صنعت بطاقة الشكر؟ ملاذا اخرتت هذا الشخص من دون غريه؟ هل أعطيته البطاقة؟ ماذا حدث؟ 

السؤال الرئيس

ما األدوار واملهن واملهارات التي يمارسها األفراد يف األُرسة واملجتمع؟  

مراجعة املحور األّول

أسئلة المراجعة

اِقرأ وأِجب

١. ما املشاعر التي يجتمع عليها أفراد األُرسة تحقيًقا للرتابط األُرسي؟

٢. ماذا فعلت الدولة املرصية لحماية حقوق األطفال؟

٣. اُذكر اثنتنَي من الفوائد التي نحصل عليها بفضل زراعة النباتات يف منازلنا.

٤. ماذا يمكنك أن تفعل إلصالح رضر حدث يف أحد جدران منزلك؟

٥. اُذكر صناعة من الصناعات املرصية الكربى.

٦. ما األدوات التي يحتاج إليها العّمال الصناعيّون من عّمال كهرباء وعّمال بناء وسبّاكون؟

اُكتب

يف رأيك، ما املهارة األكثر أهّمية يف هذا املحور؟ برِّر إجابتك.

٥٧ ٥٦

شيئًا!  تقولوا  ال  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
فكِّروا بصمت!

التالميذ  ودَع  عاٍل،  بصوت  األّول  السؤال  3.  اِقرأ 
امُلحتَملة.  اإلجابات  بعض  يف  بصمت  يفّكرون 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

4.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل منكم اآلن جنبًا إىل 
جنب أحد زمالئه وليتشاركا األفكار. يمكنكما 

تسجيل املالحظات لكن باختصار!

5.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار 
زمالئهم يف الفصل.

6.  ُقل اآلن سأطرح عليكم سؤااًل آخر. اِقرأ السؤال 
الثاني بصوت عاٍل، وكرِّر الخطوات السابقة.

اختياري: يمكن للتالميذ العمل مع زميل مختلف 
لكّل سؤال.

٨.  ُقل فكِّروا اآلن يف كّل ما تناقشتم حوله، واكتبوا 
بصمت.  ذلك  اِفعلوا  األسئلة.  عن  إجاباتكم 
فيما  انفراد،  عىل  إجاباتهم  التالميذ  ل  يسجِّ

تتجّول يف الفصل ملراقبتهم.

التالميذ  ودَع  جديد  من  األسئلة  اختياري: اِطرح 
يتشاركون إجاباتهم.

السؤال الرئيس

ما األدوار واملهن واملهارات التي يمارسها األفراد يف 
األرُسة واملجتمع؟

نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 
يؤّدي إىل تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: 5-10 دقائق

1.  اِلفت انتباه التالميذ إىل السؤال الرئيس.

شيئًا!  تقولوا  ال  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  2.  ُقل 
فكِّروا بصمت!

3.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. دَع التالميذ يفّكرون 
يمكنهم  امُلحتَملة.  اإلجابات  بعض  يف  بصمت 

تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

4.  بعد دقيقة، ُقل فليجلس كّل منكم اآلن جنبًا إىل 
جنب أحد زمالئه وليتشاركا األفكار. يمكنكما 

تسجيل املالحظات لكن باختصار!

5.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار 
زمالئهم يف الفصل.

مجموعات  مع  العمل  للتالميذ  اختياري: يمكن 
ثنائية أخرى لبدء نقاش تصاعدي.

٨.  ُقل فكِّروا اآلن يف كّل ما تناقشتم حوله، واكتبوا 
بصمت.  ذلك  اِفعلوا  األسئلة.  عن  إجاباتكم 
فيما  انفراد،  عىل  إجاباتهم  التالميذ  يسّجل 

تتجّول يف الفصل ملراقبتهم.

5.  يجلس التالميذ ضمن مجموعات ثنائية وينجزون النشاط، 
فيما تتجّول يف الفصل ملراقبتهم.

من  اُطلب  الفصل.  يف  الجميع  مع  اإلجابات  من  ق  6.  تحقَّ
التالميذ رفع أيديهم إلعطاء إجاباتهم.

هذه  عن  اإلجابة  يف  صعوبة  التالميذ  واجه  اختياري: إذا 
األسئلة، وذكِّرهم بالدروس التي وردت فيها. )السؤال 1 ورد 
يف الدرسني 1 و2؛ السؤال 2 ورد يف الدرس 6؛ السؤال 3 ورد 

يف الدرسني 10 و11(.

نشاط المراجعة

راِجع وأِجب

إىل  يؤّدي  نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 
تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: 5-10 دقائق

اِلفت انتباه التالميذ إىل هذا النشاط.  .1



دليل تنظيم األنشطة للمحور الثاني

 الوقت
الموصى به

األنشطة الدروس
 الوقت

الموصى به
األنشطة الدروس

3 دقائق

٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

١٥-٢٠ دقيقة

١٠ دقائق

٥ دقائق

١٠-١٥ دقيقة

٥ دقائق أو يف املنزل

٦-١ األهداف

٦-١ لنتفاَعْل مًعا

٦-١ لنتعلَّْم

٦-١ لنشاِهْد مقطع فيديو

٦-١ لنستكِشْف

٦-١ لنراِجْع

٦-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٦-٢ تقييم ذاتي

املستكشف 
النشط 

واملوضوع 
٦-٢

٥ دقائق

3 دقائق

٥ دقائق

١٠ دقائق

٥ دقائق

دقيقتان

١٥ دقيقة

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

افتتاحية املحور

١-١ األهداف

١-١ لنتفاَعْل مًعا

١-١ لنتعلَّْم

١-١ لنستكِشْف

١-١ لنراِجْع

١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

١-٢ لنراِجْع

١-٢ تقييم ذاتي

 افتتاحية
املحور 
الثاني 

واملوضوع 
 ١-١

واملوضوع 
١-٢

3 دقائق

٥ دقائق

١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

٥ دقائق

١٥ دقيقة

٢-٥ دقائق

يف املنزل

٢-١ األهداف

٢-١ لنتفاَعْل مًعا

٢-١ لنتعلَّْم

٢-١ لنستكِشْف

٢-١ لنراِجْع

٢-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٢-٢ لنراِجْع

٢-٢ تقييم ذاتي

املوضوع 
 ٢-١

واملوضوع 
٢-٢

3 دقائق

٢-٥ دقائق

١٥ دقيقة

١٥ دقيقة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

٢-٥ دقائق

يف املنزل

3-١ األهداف

3-١ لنتفاَعْل مًعا

3-١ لنتعلَّْم

3-١ لنستكِشْف

3-١ لنراِجْع

3-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

3-٢ لنراِجْع

3-٢ تقييم ذاتي

املوضوع 
 ٣-١

واملوضوع 
٣-٢

3 دقائق

٥ دقائق

١٥ دقيقة

١٠ دقائق

٥ دقائق

١٥ دقيقة

٢-٥ دقائق

يف املنزل

٤-١ األهداف

٤-١ لنتفاَعْل مًعا

٤-١ لنتعلَّْم

٤-١ لنستكِشْف

٤-١ لنراِجْع

٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٤-٢ لنراِجْع

٤-٢ تقييم ذاتي

املوضوع 
 ٤-١

واملوضوع 
٤-٢

3 دقائق

١٠ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥ دقائق

٥-١٠ دقائق

٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٥-١ األهداف

٥-١ لنتفاَعْل مًعا

٥-١ لنتعلَّْم

٥-١ لنستكِشْف

٥-١ لنراِجْع

٥-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٥-٢ لنراِجْع

٥-٢ تقييم ذاتي

املوضوع 
 ٥-١

واملوضوع 
٥-٢



١١٥

إعادة التدوير، أسوان، مرص

المحور 
الثاني

السؤال الرئيس

كيف يمكن أن نعيش ونعمل بطريقة 
مستدامة؟ 

الحياة والعمل من أجل 
التنمية المستدامة

لنسلِّط الضوء عىل المحور الثاني

باستخدام  املقصود  وما  باملوارد؟  نعني  ماذا 

االستدامة؟  هي  وما  مستدامة؟  بطريقة  املوارد 

األُرسة  بموارد  املقصود  ستعرف  املحور،  هذا  يف 

وكيفية استخدامها للحفاظ عىل حياة مستدامة.

٥٨٥٩

الحياة والعمل من أجل التنمية 
المستدامة

المحور الثاني ص. ٥8-٥9
بطريقة  ونعمل  نعيش  أن  يمكن  كيف  الرئيس:  السؤال 

مستدامة؟

الهدف: تشجيع التالميذ عىل التفكري يف املعلومات التي يعرفونها 
أصاًل عن االستدامة والبيئة وتعريفهم بموضوع املحور.

الوقت: دقيقتان

اِقرأ السؤال الرئيس مع التالميذ يف الفصل. اِسألهم إذا كانوا 	 
تراه  كما  املصطلح  هذا  وارشح  »االستدامة«  معنى  يعلمون 
بها  يقومون  التي  األمور  بعض  ذكر  منهم  اُطلب  مناسبًا. 
وتلحق الرضر بالبيئة يف مكان العمل ويف الحياة بشكل عام. 
ثّم، اطلب منهم اقرتاح بعض الطرق لتغيري هذه السلوكيات 

لتجنّب إلحاق الرضر بالبيئة.

أخِب التالميذ بأّن الهدف من هذا املحور هو مساعدتهم عىل 	 
اإلجابة عن السؤال الرئيس.

اُنظر إىل الصورة مع التالميذ، واطلب منهم أن يخبوك ماذا 	 
يرون فيها وما رأيهم يف ذلك.

اِستنِبط اإلجابات املنطقية كّلها، ثّم اقرأ التعليق مع التالميذ.	 

لنسلِّط الضوء على المحور الثاني

يف  تناولها  يتم  التي  باملوضوعات  التالميذ  الهدف: تعريف 
املحور الثاني.

الوقت: 3 دقائق

املحور 	  الضوء عىل  »لنسلِّط  قراءة نص  التالميذ  اُطلب من 
الثاني«. حّفزهم عىل اإلجابة عن األسئلة يف هذا القسم، لكن 
من دون التطرق إىل الكثري من التفاصيل، إذ إّن هذه األسئلة 

سيتّم تناولها خالل تدريس املحور.

اِقبل كّل اإلجابات املنطقية.	 

التدوير. 	  إعادة  صناديق  صورة  إىل  التالميذ  مع  اآلن  اُنظر 
اِسألهم ماذا يظنون عن الهدف من استخدام هذه الصناديق. 
حثّهم عىل إعطاء إجابات منطقية. ارِشح أنّها تستخدم إلعادة 
إعادة  إذا كانوا قد رأوا صناديق  التالميذ عّما  اِسأل  التدوير. 

التدوير من قبل.



١١٦

الموضوع ١-١ ص. ٦٠-٦١

الموارد وإعادة التدوير
األهداف

أرشح معنى املوارد وأنواعها.	 

أرشح كيف يمكن لكلٍّ من: الحّد من االستخدام، 	 
مساعدة  التدوير  وإعادة  االستخدام،  وإعادة 

كوكب األرض.

أبتكر طريقة إلعادة تدوير أحد األشياء يف املنزل 	 
وإعادة استخدامه.

المهارات الحياتية

احرتام البيئة	 

الِقيَم

احرتام البيئة	 

القضايا والتحديات

إعادة التدوير	 

األدوات المطلوبة

ال يشء	 

٦.  إجابات ُمحتَملة: ما معنى املوارد وإعادة التدوير هذه 
من  كوكبنا  مساعدة  كيفية  ونرشح  لنتعّلم  فرصتنا 
االستخدام/  االستخدام/وإعادة  من  الحّد  خالل 
تدوير  إلعادة  طريقة  إىل  والتوّصل  التدوير،  وإعادة 

يشء ما يف منزلنا أو إعادة استخدامه.

٧.  ُقل يف نهاية هذا الدرس، ستحّققون كّل هذه األهداف!

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: حان وقت االستكشاف!	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس، وُقل سنتعّلم يف 
هذا الدرس املوارد وإعادة التدوير.

٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

3.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف املوارد وإعادة 
التدوير!

ما  وتقييم  الدرس  إىل  للنظر  دقيقة  التالميذ  ٤.  اِمنح 
سيكتشفونه.

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  ٥.  اُطلب 
فرصتنا لنتعّلم كيفية إعادة التدوير!

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. خطِّط كيف يمكن إعادة استخدام أشياء موجودة يف املنزل أو إعادة تدويرها. 

لنراِجْع

١.  ماذا يحدث لليشء عندما تتّم إعادة تدويره؟

٢.  هل سبق لك أن قمت بالحّد من استخدام األشياء، أو إعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها؟ إن لم 

تقم بذلك، فهل تظّن أنّه يمكنك أن تبدأ يف ممارسة ذلك اآلن؟

وإعادة  األشياء  استخدام  من  بالحّد  كّلنا  نقوم  عندما  األرض  كوكب  حماية  عىل  نساعد  كيف    .٣

استخدامها وإعادة تدويرها؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح معنى املوارد وأنواعها.• 

أرشح كيف يمكن لكلٍّ من: الحّد من االستخدام، • 

وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير، مساعدة 

كوكب األرض.

أبتكر طريقة إلعادة تدوير أحد األشياء يف املنزل • 

وإعادة استخدامه. 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ماذا تفعل باألشياء التي ال تريدها أو لم تعد بحاجة إليها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١-١  الموارد وإعادة التدوير

نستطيع تنفيذ ذلك من خالل ثالث طرق: الحّد من استخدام األشياء التي نشرتيها، وإعادة استخدام 

األشياء التي ال نريدها أو لم نعد بحاجة إليها، وإعادة تدوير األشياء التي أصبح باإلمكان رميها.

 الحّد من االستخدام:  قبل أن تشرتي أّي يشء، فكِّر يف كّميّة املواّد املستخدمة يف 

املتجر  إىل  تذهب  وعندما  اليشء.  هذا  إىل  بحاجة  ا  حقٍّ كنت  إذا  وما  وتعليبه،  تصنيعه 

لتشرتي ما تحتاج إليه، خذ معك كيس تسّوق قابًال إلعادة االستخدام.

مقاس  يعد  لم  عندما  أو  ما،  لُعبة  من  بامللل  نشعر  عندما  االستخدام:  أحيانًا   إعادة 

جديد.  من  األشياء  هذه  استخدام  يمكن  ولكن،  بها.  االحتفاظ  نوّد  فلن  يناسبنا،  ثيابنا 

يمكننا إعطاؤها إىل أشخاص آخرين ليستخدموها أو إىل جهات تبيعها لجني املال. وثّمة 

أشياء  إىل  األشياء  من  نريده  ال  ما  تحويل  وهي  األشياء،  استخدام  إلعادة  أخرى  طريقة 

مختلفة. هل جّربت ذلك؟

 إعادة التدوير:  يعني ذلك أن نقوم بتجميع األشياء التي اعتدنا عىل أن نتخّلص منها. 

وتُستخدم  تدويرها.  إعادة  يمكن  مواّد  جميعها  والورق  والبالستيك  واملعدن  فالزجاج 

املواّد التي يتّم الحصول عليها من خالل إعادة تدوير األشياء يف ُصنع أشياء جديدة. فعىل 

ويمكن  جديدة،  معدنية  علب  إىل  وتحويلها  املعدنية  العلب  إذابة  يمكن  املثال،  سبيل 

استخدام الزجاجات البالستيكية يف صناعة األقمشة. باإلضافة إىل ذلك، يعمل أشخاص 

كثريون يف برامج إعادة التدوير لتجميع املواّد، وتصنيفها، ونقلها، وتحويلها إىل أشياء جديدة. يمكن أن 

يساهم أي شخص يف عملية إعادة التدوير، هل تقوم بذلك؟

نحيا  أن  يعني  وهذا  مستدامة،  حياة  نعيش  أن  يمكننا  البسيطة،  الثالثة  اإلجراءات  بهذه  قمنا  إذا 

ونتّرصف بطريقة تساعد يف الحفاظ عىل كوكب األرض. وهو أمر مفيد لنا أيًضا!

االهتمام بكوكب األرض

أحيانًا نشرتي شيئًا ألنّه أعجبنا يف لحظة معيّنة، أو ألنّنا نريد تجربة استخدامه، أو ألّن سائر الناس 

يستخدمونه. يف كثري من األحيان نحتفظ بهذه األشياء لفرتة قصرية من الزمن، ثّم نرميها. وعندما نتخّلص 

من هذه األشياء، فإنّنا نهدر املال واملوارد، بما يف ذلك املاء الذي يستخدم يف تصنيع معظم هذه املنتجات. 

فإذا فّكرنا جيًّدا يف الحّد من رشاء ما ال نحتاجه، أو يف كيفية استخدام األشياء التي نشرتيها، فسنتمّكن 

من العناية بكوكب األرض.

ما املقصود باملوارد؟

هي ما تمتلكه األُرسة من إمكانات مادية وبرشية تمّكنها من تلبية احتياجاتها وإشباع رغباتها. وتتمثّل 

املوارد املادية باألشياء املحسوسة التي تمتلكها األُرسة ويستفيد منها أفرادها مبارشة، كاملال والعقارات 

مشّقة.  دون  أعمالها  إنجاز  عىل  األُرسة  تساعد  والتي  املتنوعة،  واألجهزة  واألدوات  والسيّارات  واألرايض 

كما أّن الوقت يعّد من املوارد املهّمة التي لو أُحسن استغالله، لجلب للفرد كثريًا من املنافع. ويضاف إىل 

املوارد املادية لألُرسة ما توّفره الدولة لألفراد من وسائل ترفيهية وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية 

واقتصادية. وتتمثّل املوارد البرشية بما لدى األفراد من قدرات ومهارات تمّكنهم من القيام بأعمال معيّنة 

تختلف من شخص إىل آخر. فاألُرسة الواحدة قد تضّم أفراًدا يتمتّعون بقدرات ومواهب مختلفة ما يتيح 

لهم فرًصا متنّوعة لتلبية احتياجات األُرسة.

٦١ ٦٠
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لنتفاَعْل مًعا
أهداف  تحقيق  إىل  يؤّدي  نقاش  يف  التالميذ  الهدف: انخراط 

الدرس؛ تفكريهم يف موقفهم من االستهالك.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

٢.  ُقل سأطرح عليكم سؤااًل. لكن ال تجيبوا شيئًا! بل فّكروا 
بصمت!

3.  اِقرأ السؤال التايل بصوت عاٍل: ماذا تفعل باألشياء التي ال 
تريدها أو لم تعد بحاجة إليها؟

املمكنة.  اإلجابات  بعض  يف  بصمت  يفكرون  التالميذ  ٤.  دع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

جنب  إىل  جنبًا  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  ٥.  بعد 
املالحظات  تسجيل  يمكنكما  األفكار.  وتشاركا  له  زميل 

باختصار!

مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  ٦.  تأكَّْد 
الفصل.

٧.  ُقل سأطرح السؤال مجدًدا. لكن هذه املّرة ارفعوا أيديكم 
لإلجابة!

8.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل مجّدًدا. اُطلب من التالميذ الذين 
رفعوا أيديهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
ذلك؟  تفعل  ملاذا  )االسم(  مثل:  استطرادية،  أسئلة  عليهم 

)االسم( هل يترّصف والداك بالطريقة نفسها؟ ماذا يفعالن؟

لنتعلَّْم
تمكني  طويلة.  نصوص  قراءة  عىل  التالميذ  الهدف: تحفيز 
حول  املعلومات  واكتساب  معرفتهم  يف  التفكري  من  التالميذ 

املوارد وإعادة التدوير.

الوقت: ١٠ دقائق

قبل القراءة

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت	 

١.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

٢.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول يف دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف«. وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت«.

٤.  اُطلب من التالميذ العمل ضمن مجموعات من اثنني.

تشارك  التدوير؟  وإعادة  املوارد  عن  تعرفون  ماذا  ٥.  اِسأل 
عمود  يف  تسجيلها  منهم  واطلب  التالميذ  مع  األفكار 

»أعرف«.

أثناء القراءة

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل املالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
األساسية. عرِّف املصطلحات غري املألوفة وأِجب عن أّي سؤال 

قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة

تعّلمتم  ماذا  اِسأل  النّص،  قراءة  التالميذ  ينهي  أن  ١.  بعد 
حول املوارد وإعادة التدوير؟ تشارك األفكار مع التالميذ 

واطلب منهم تسجيلها يف عمود »تعّلمت«.

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
املعلومة األخرى التي توّدون معرفتها؟ يف حال لم تكن اإلجابة 

يف النّص، فأين يمكنكم إيجادها؟

ما  يمكنكم رشح  اآلن،  ُقل  تعليميني.  أّول هدفني  إىل  ٢.  أرِش 
مساعدة  يمكنهما  وكيف  التدوير  وإعادة  املوارد  معنى 

كوكب األرض. أحسنتم!

لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. خطِّط كيف يمكن إعادة استخدام أشياء موجودة يف املنزل أو إعادة تدويرها. 

لنراِجْع

١.  ماذا يحدث لليشء عندما تتّم إعادة تدويره؟

٢.  هل سبق لك أن قمت بالحّد من استخدام األشياء، أو إعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها؟ إن لم 

تقم بذلك، فهل تظّن أنّه يمكنك أن تبدأ يف ممارسة ذلك اآلن؟

وإعادة  األشياء  استخدام  من  بالحّد  كّلنا  نقوم  عندما  األرض  كوكب  حماية  عىل  نساعد  كيف    .٣

استخدامها وإعادة تدويرها؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح معنى املوارد وأنواعها.• 

أرشح كيف يمكن لكلٍّ من: الحّد من االستخدام، • 

وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير، مساعدة 

كوكب األرض.

أبتكر طريقة إلعادة تدوير أحد األشياء يف املنزل • 

وإعادة استخدامه. 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ماذا تفعل باألشياء التي ال تريدها أو لم تعد بحاجة إليها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١-١  الموارد وإعادة التدوير

نستطيع تنفيذ ذلك من خالل ثالث طرق: الحّد من استخدام األشياء التي نشرتيها، وإعادة استخدام 

األشياء التي ال نريدها أو لم نعد بحاجة إليها، وإعادة تدوير األشياء التي أصبح باإلمكان رميها.

 الحّد من االستخدام:  قبل أن تشرتي أّي يشء، فكِّر يف كّميّة املواّد املستخدمة يف 

املتجر  إىل  تذهب  وعندما  اليشء.  هذا  إىل  بحاجة  ا  حقٍّ كنت  إذا  وما  وتعليبه،  تصنيعه 

لتشرتي ما تحتاج إليه، خذ معك كيس تسّوق قابًال إلعادة االستخدام.

مقاس  يعد  لم  عندما  أو  ما،  لُعبة  من  بامللل  نشعر  عندما  االستخدام:  أحيانًا   إعادة 

جديد.  من  األشياء  هذه  استخدام  يمكن  ولكن،  بها.  االحتفاظ  نوّد  فلن  يناسبنا،  ثيابنا 

يمكننا إعطاؤها إىل أشخاص آخرين ليستخدموها أو إىل جهات تبيعها لجني املال. وثّمة 

أشياء  إىل  األشياء  من  نريده  ال  ما  تحويل  وهي  األشياء،  استخدام  إلعادة  أخرى  طريقة 

مختلفة. هل جّربت ذلك؟

 إعادة التدوير:  يعني ذلك أن نقوم بتجميع األشياء التي اعتدنا عىل أن نتخّلص منها. 

وتُستخدم  تدويرها.  إعادة  يمكن  مواّد  جميعها  والورق  والبالستيك  واملعدن  فالزجاج 

املواّد التي يتّم الحصول عليها من خالل إعادة تدوير األشياء يف ُصنع أشياء جديدة. فعىل 

ويمكن  جديدة،  معدنية  علب  إىل  وتحويلها  املعدنية  العلب  إذابة  يمكن  املثال،  سبيل 

استخدام الزجاجات البالستيكية يف صناعة األقمشة. باإلضافة إىل ذلك، يعمل أشخاص 

كثريون يف برامج إعادة التدوير لتجميع املواّد، وتصنيفها، ونقلها، وتحويلها إىل أشياء جديدة. يمكن أن 

يساهم أي شخص يف عملية إعادة التدوير، هل تقوم بذلك؟

نحيا  أن  يعني  وهذا  مستدامة،  حياة  نعيش  أن  يمكننا  البسيطة،  الثالثة  اإلجراءات  بهذه  قمنا  إذا 

ونتّرصف بطريقة تساعد يف الحفاظ عىل كوكب األرض. وهو أمر مفيد لنا أيًضا!

االهتمام بكوكب األرض

أحيانًا نشرتي شيئًا ألنّه أعجبنا يف لحظة معيّنة، أو ألنّنا نريد تجربة استخدامه، أو ألّن سائر الناس 

يستخدمونه. يف كثري من األحيان نحتفظ بهذه األشياء لفرتة قصرية من الزمن، ثّم نرميها. وعندما نتخّلص 

من هذه األشياء، فإنّنا نهدر املال واملوارد، بما يف ذلك املاء الذي يستخدم يف تصنيع معظم هذه املنتجات. 

فإذا فّكرنا جيًّدا يف الحّد من رشاء ما ال نحتاجه، أو يف كيفية استخدام األشياء التي نشرتيها، فسنتمّكن 

من العناية بكوكب األرض.

ما املقصود باملوارد؟

هي ما تمتلكه األُرسة من إمكانات مادية وبرشية تمّكنها من تلبية احتياجاتها وإشباع رغباتها. وتتمثّل 

املوارد املادية باألشياء املحسوسة التي تمتلكها األُرسة ويستفيد منها أفرادها مبارشة، كاملال والعقارات 

مشّقة.  دون  أعمالها  إنجاز  عىل  األُرسة  تساعد  والتي  املتنوعة،  واألجهزة  واألدوات  والسيّارات  واألرايض 

كما أّن الوقت يعّد من املوارد املهّمة التي لو أُحسن استغالله، لجلب للفرد كثريًا من املنافع. ويضاف إىل 

املوارد املادية لألُرسة ما توّفره الدولة لألفراد من وسائل ترفيهية وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية 

واقتصادية. وتتمثّل املوارد البرشية بما لدى األفراد من قدرات ومهارات تمّكنهم من القيام بأعمال معيّنة 

تختلف من شخص إىل آخر. فاألُرسة الواحدة قد تضّم أفراًدا يتمتّعون بقدرات ومواهب مختلفة ما يتيح 

لهم فرًصا متنّوعة لتلبية احتياجات األُرسة.

٦١ ٦٠

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

الدمج( وإعطاء أمثلة واقعية وبسيطة، ويمكن االستعانة يف ذلك بمعلم غرفة  التدوير، بيان إعالمي لفئات  التمهيد املسبق للمصطلحات الجديدة )إعادة 
املصادر. 
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لنستكِشْف

اِعمل ضمن مجموعة. خطِّط كيف يمكن إعادة استخدام أشياء موجودة يف املنزل أو إعادة تدويرها. 

لنراِجْع

١.  ماذا يحدث لليشء عندما تتّم إعادة تدويره؟

٢.  هل سبق لك أن قمت بالحّد من استخدام األشياء، أو إعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها؟ إن لم 

تقم بذلك، فهل تظّن أنّه يمكنك أن تبدأ يف ممارسة ذلك اآلن؟

وإعادة  األشياء  استخدام  من  بالحّد  كّلنا  نقوم  عندما  األرض  كوكب  حماية  عىل  نساعد  كيف    .٣

استخدامها وإعادة تدويرها؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح معنى املوارد وأنواعها.• 

أرشح كيف يمكن لكلٍّ من: الحّد من االستخدام، • 

وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير، مساعدة 

كوكب األرض.

أبتكر طريقة إلعادة تدوير أحد األشياء يف املنزل • 

وإعادة استخدامه. 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ماذا تفعل باألشياء التي ال تريدها أو لم تعد بحاجة إليها؟

لنتعلَّْم

الموضوع ١-١  الموارد وإعادة التدوير

نستطيع تنفيذ ذلك من خالل ثالث طرق: الحّد من استخدام األشياء التي نشرتيها، وإعادة استخدام 

األشياء التي ال نريدها أو لم نعد بحاجة إليها، وإعادة تدوير األشياء التي أصبح باإلمكان رميها.

 الحّد من االستخدام:  قبل أن تشرتي أّي يشء، فكِّر يف كّميّة املواّد املستخدمة يف 

املتجر  إىل  تذهب  وعندما  اليشء.  هذا  إىل  بحاجة  ا  حقٍّ كنت  إذا  وما  وتعليبه،  تصنيعه 

لتشرتي ما تحتاج إليه، خذ معك كيس تسّوق قابًال إلعادة االستخدام.

مقاس  يعد  لم  عندما  أو  ما،  لُعبة  من  بامللل  نشعر  عندما  االستخدام:  أحيانًا   إعادة 

جديد.  من  األشياء  هذه  استخدام  يمكن  ولكن،  بها.  االحتفاظ  نوّد  فلن  يناسبنا،  ثيابنا 

يمكننا إعطاؤها إىل أشخاص آخرين ليستخدموها أو إىل جهات تبيعها لجني املال. وثّمة 

أشياء  إىل  األشياء  من  نريده  ال  ما  تحويل  وهي  األشياء،  استخدام  إلعادة  أخرى  طريقة 

مختلفة. هل جّربت ذلك؟

 إعادة التدوير:  يعني ذلك أن نقوم بتجميع األشياء التي اعتدنا عىل أن نتخّلص منها. 

وتُستخدم  تدويرها.  إعادة  يمكن  مواّد  جميعها  والورق  والبالستيك  واملعدن  فالزجاج 

املواّد التي يتّم الحصول عليها من خالل إعادة تدوير األشياء يف ُصنع أشياء جديدة. فعىل 

ويمكن  جديدة،  معدنية  علب  إىل  وتحويلها  املعدنية  العلب  إذابة  يمكن  املثال،  سبيل 

استخدام الزجاجات البالستيكية يف صناعة األقمشة. باإلضافة إىل ذلك، يعمل أشخاص 

كثريون يف برامج إعادة التدوير لتجميع املواّد، وتصنيفها، ونقلها، وتحويلها إىل أشياء جديدة. يمكن أن 

يساهم أي شخص يف عملية إعادة التدوير، هل تقوم بذلك؟

نحيا  أن  يعني  وهذا  مستدامة،  حياة  نعيش  أن  يمكننا  البسيطة،  الثالثة  اإلجراءات  بهذه  قمنا  إذا 

ونتّرصف بطريقة تساعد يف الحفاظ عىل كوكب األرض. وهو أمر مفيد لنا أيًضا!

االهتمام بكوكب األرض

أحيانًا نشرتي شيئًا ألنّه أعجبنا يف لحظة معيّنة، أو ألنّنا نريد تجربة استخدامه، أو ألّن سائر الناس 

يستخدمونه. يف كثري من األحيان نحتفظ بهذه األشياء لفرتة قصرية من الزمن، ثّم نرميها. وعندما نتخّلص 

من هذه األشياء، فإنّنا نهدر املال واملوارد، بما يف ذلك املاء الذي يستخدم يف تصنيع معظم هذه املنتجات. 

فإذا فّكرنا جيًّدا يف الحّد من رشاء ما ال نحتاجه، أو يف كيفية استخدام األشياء التي نشرتيها، فسنتمّكن 

من العناية بكوكب األرض.

ما املقصود باملوارد؟

هي ما تمتلكه األُرسة من إمكانات مادية وبرشية تمّكنها من تلبية احتياجاتها وإشباع رغباتها. وتتمثّل 

املوارد املادية باألشياء املحسوسة التي تمتلكها األُرسة ويستفيد منها أفرادها مبارشة، كاملال والعقارات 

مشّقة.  دون  أعمالها  إنجاز  عىل  األُرسة  تساعد  والتي  املتنوعة،  واألجهزة  واألدوات  والسيّارات  واألرايض 

كما أّن الوقت يعّد من املوارد املهّمة التي لو أُحسن استغالله، لجلب للفرد كثريًا من املنافع. ويضاف إىل 

املوارد املادية لألُرسة ما توّفره الدولة لألفراد من وسائل ترفيهية وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية 

واقتصادية. وتتمثّل املوارد البرشية بما لدى األفراد من قدرات ومهارات تمّكنهم من القيام بأعمال معيّنة 

تختلف من شخص إىل آخر. فاألُرسة الواحدة قد تضّم أفراًدا يتمتّعون بقدرات ومواهب مختلفة ما يتيح 

لهم فرًصا متنّوعة لتلبية احتياجات األُرسة.

٦١ ٦٠

ُكن أنت الخبير!

من الرضوري أن تكون إعادة االستخدام الخيار األّول قبل إعادة التدوير، إذا أمكن، وذلك ألنّها تحّد من النفايات والتلّوث، وتوّفر 
الطاقة واملياه الرضوريني لصناعة منتجات جديدة.

صلة بين المنزل والمدرسة
القضايا والتحديات: إعادة التدوير.

»لنستكِشْف«  فقرة  من  املالحظات  أخذ  التالميذ  من  اُطلب 
ومحاولة  أرُسهم  أفراد  مع  املالحظات  هذه  وتشارك  املنزل،  إىل 

تطبيقها يف منازلهم.

نصيحة تعليمية
قد يواجه التالميذ صعوبة يف التوّصل إىل أشياء يتحّدثون عنها. 
قم بإعداد قائمة باألغراض املنزلية النموذجية التي يمكن إعادة 
تدويرها، واكتبها عىل  إعادة  استخدامها ألهداف مختلفة و/أو 
ُمحتَملة: حاويات  أفكار  نقاشهم.  التالميذ يف  السبّورة ملساعدة 
األحادية  الطعام  تناول  وأدوات  واألطباق  األلومنيوم،  رقاقات 
الكرتونية،  والصناديق  القديمة،  التلوين  وأقالم  االستخدام، 

واأللعاب القديمة، إلخ…
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لنستكِشْف
ما  انطباق  كيفية  مناقشة  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

اكتسبوه من النّص عىل تجربتهم الخاّصة.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبديل املجموعات )املفّسة أدناه(	 

١.  ُقل اآلن، عليكم أن تفّكروا يف طرق مختلفة إلعادة استخدام 
األشياء املوجودة يف منزلكم أو إعادة تدويرها.

العسل،  أحّب  أنا  ُقل  املثال،  اختياري: أعِط مثاًل. عىل سبيل 
كيف  الزجاج.  من  مصنوع  الوعاء  وعاء.  للتّو  أنهيت  وقد 
يمكنني إعادة استخدامه أو إعادة تدويره؟ حّفز التالميذ عىل 
يمكنك  ُمحتَملة:  إجابات  املنطقية.  اإلجابات  بعض  إعطاء 
يمكنك  كما  أخرى.  أشياء  لحفظ  كوعاء  تستخدمه  أن 
أن تزرع فيه نبتة وتضعه عىل حاّفة نافذتك. أو يمكنك 

إعادة تدويره.

ستّة  من  مجموعات  ضمن  العمل  التالميذ  من  ٢.  اُطلب 
املنزل  يف  املختلفة  األشياء  بعض  يف  فّكروا  ُقل  أشخاص. 

وخّططوا إلعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

يمكنهم  مالحظات  تسجيل  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 
استخدامها الحًقا.

ضمن  أفكارهم  ليناقشوا  دقائق  خمس  التالميذ  3.  اِمنح 
مجموعاتهم.

٤.  تجّول يف الفصل وأعِط كّل تلميذ يف املجموعة، رقًما من ١ 
إىل ٦، وبذلك تتضّمن كّل مجموعة تلميذًا يحمل الرقم ١، 

وآخر يحمل الرقم ٢، وآخر يحمل الرقم 3، إلخ.

اطلب  ثّم  واحد.  الرقم  يحملون  الذين  التالميذ  ليقف  ٥.  ُقل 
الفصل.  غرفة  داخل  معنّي  مكان  يف  يجتمعوا  أن  منهم 
كرِّر ذلك مع التالميذ الذين يحملون األرقام من ٢ إىل ٦، 

فيصبح لديك سّت مجموعات مختلفة يف الفصل.

٦.  سيتشارك التالميذ بعضهم مع بعض األفكار التي ناقشتها 
بينما  املجموعات  عمل  عىل  أرِشف  األصلية.  مجموعاتهم 

تتجّول يف الفصل.

لنراِجْع
الهدف: اِكتساب التالميذ وجهات نظر متعّددة عن املحتوى، 

وتأّكدهم من فهمهم مقارنة باآلخرين.

الوقت: دقيقتان

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«، وارشح لهم أنّهم 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 
فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

٢.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اِخرت زمياًل واجلسا جنبًا إىل جنب.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن،  ٤.  ُقل 
أن  قبل  اختالفهما.  أو  إجابتَيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف 
تنتقل إىل السؤال التايل بدِّل زميلك. ستفعلون ذلك يف كّل 

سؤال.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  ٥.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  ٦.  ُقل توّقفوا عن العمل، سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

هذا  يف  الكثري  تعّلمتم  لقد  أحسنتم!  ُقل  الفقرة،  نهاية  ٧.  يف 
الدرس! 

حاجات تربوية إضافية

يُعتب  التوّحد،  من  يعانون  الذي  التالميذ  بعض  إىل  بالنسبة 
مهّمني.  أمرين  معنّي،  اعتيادي  إطار  ضمن  والبقاء  الروتني 
أو  املعتادة  مقاعدهم  من  االنتقال  من  ينزعجون  قد  بالتايل، 
التالميذ  لهؤالء  اِسمح  الحالة،  هذه  يف  الفصل.  داخل  املفّضلة 
مثاًل،  ملجموعاتهم.  مقرًّا  طاوالتهم  وعنيِّ  مقاعدهم  يف  بالبقاء 
 ،٤ الرقم  يحمل  التوّحد  من  يعاني  الذي  التلميذ  أّن  لنفرتض 
اُطلب من التالميذ الذين يحملون الرقم ٤ الجلوس إىل طاولته. 
ذوي  التالميذ  قسم  مسئول  من  الدعم  طلب  يمكنك  كذلك، 
التالميذ  هؤالء  إتمام  من  للتأّكد  الخاّصة  الرتبوية  الحاجات 

النشاط بنجاح.

١١9

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

ضعاف السمعاضطراب طيف التوحد
صعوبات 

التعّلم
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية

األكّفاء 
وضعاف البرص

عامة  تربوية  حاجات  ١.  مصطلح 
يستبدل بأساليب دعم التدريس 

الدامج.

التدريس  شئون  قسم  ٢.  مسئول 
للتالميذ ذوي الحاجات الرتبوية 
بأخصائي  يستبدل  الخاصة 

غرفة املصادر.

التي  املجموعة  أن  مالحظة  3.  مع 
يتواجد فيها هذا الطفل ال تتعدى 

3 أطفال فقط.
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٦.  اُطلب من التالميذ تشارك أفكارهم ضمن مجموعاتهم.

٧.  ما إن ينتهوا من النقاش، اُطلب منهم ملء مخطَّط املعرفة.

اختياري: اُطلب من التالميذ تشارك أفكارهم مع زمالئهم يف 
الفصل.

ذ نفِّ

اِقرأ  أفكارك«.  »نظِّم  فقرة  إىل  ينظرون  التالميذ  8.  دَع 
فقاعات املحادثة بصوت عاٍل. ُقل عليك تنظيم نّصك بهذه 

الطريقة. اِستخِدم مالحظاتك ملساعدتك.

9.  يكتب التالميذ بياناتهم اإلعالمية.

ثنائية  العمل ضمن مجموعات  التالميذ  اختياري: اُطلب من 
السابقة.  مجموعتهم  يف  يكونوا  لم  زمالء  إىل  ينضّموا  أن  عىل 

وَدعهم يقرأون نصوصهم بصوت عاٍل الواحد تلو اآلخر.

الموضوع ١-٢ ص. ٦٢-٦3

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

النشاط إىل مراحل  إّن تقسيم  الحياتية:  املهارات 
يمنح  والتطبيق(  والتخطيط،  )التفكري،  مختلفة 
عىل  ويساعدهم  أفكارهم  لتنظيم  الوقت  التالميذ 
التوّصل إىل طريقة تتيح لهم بلوغ الهدف املرجّو. 
تحول هذه الطريقة دون اندفاع التالميذ بتهّور إىل 
إنجاز مهّمة ما، ليدركوا يف نهاية املطاف أنّهم ليسوا 
عليهم  فيكون  هدفهم،  لبلوغ  الصحيح  املسار  عىل 
البدء من جديد، ما يثري داخلهم شعوًرا باالمتعاض 

وعدم التحفيز.

املحور ضمن  التالميذ يف موضوع  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
يف  ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم 

تجربتهم.

الوقت: ١٥ دقيقة

ذ	  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

فكِّر

من  الحّد  معنى  ندرك  أصبحنا  اآلن،  ١.  ُقل 
وإعادة  االستخدام،  وإعادة  االستخدام، 
التدوير، وكيف يمكن لهذه الطرق أن تساعد يف 
املحافظة عىل البيئة. يمكننا أن نعيد التدوير يف 
املنزل، ويف املدرسة أيًضا. تنظِّم بعض املدارس 
شاهدتم  أن  سبق  هل  التدوير.  إلعادة  برامج 
برنامج إعادة تدوير؟ حّفز التالميذ عىل إعطاء 
إعطاء  منهم  واطلب  املنطقية  اإلجابات  بعض 

أكب قدر ممكن من املعلومات.

خطِّط

يف  تابعوا معي  عاٍل.  النّص بصوت  ٢.  ُقل سأقرأ 
كتبكم، بصمت، فيما أقرأ.

3.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل. اِحرص عىل أن يفهموا 
معنى مصطلح »بيان إعالمي«.

أّن  من  لتتأّكد  أسئلة  تطرح  أن  اختياري: يمكنك 
التي  الحقائق  ما  مثاًل:  الدرس،  فهموا  قد  التالميذ 
البيانات  خالل  من  عليها  االّطالع  للناس  يمكن 

اإلعالمية؟

ع التالميذ إىل مجموعات من ثالثة أشخاص. ٤.  وزِّ

املعلومات  يضّم  مخطًَّطا  ستعّدون  أّواًل،  ٥.  ُقل 
التي سيتضّمنها بيانكم اإلعالمي.

الموضوع ١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

لقد تعّلمت أّن بإمكان األفراد واملؤسسات الحّد من استخدام األشياء، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها. 

واملدارس أيًضا يمكنها إطالق برامج خاّصة بإعادة التدوير. 

تخيّل أن مدرستك ستُطلق برنامًجا جديًدا إلعادة التدوير. استعّد لكتابة بيان إعالمي يخرب الناس عن هذا 

الربنامج الجديد.

اِمأل املربعات باملعلومات التي ستستخدمها لكتابة البيان اإلعالمي، وأِجب عن األسئلة يف املربعات 

التالية.

ا؟ ملاذا يُعّد تنفيذ إعادة التدوير وعيش حياة مستدامة مهمٍّ

ما اسم املدرسة التي ستُطلق برنامج 

إعادة التدوير؟
متى سيبدأ برنامج إعادة التدوير؟

ملاذا ستُطلق املدرسة برنامًجا 

إلعادة التدوير؟
ما أنواع األشياء التي ستتّم إعادة تدويرها؟

نظِّم أفكارك 

بعد أن تجيب عن األسئلة، نظِّم كتابتك يف األطر التالية.

اِبدأ بالتفكري يف األسئلة حول 

َمن، وماذا، ومتى.

بعدها، حدِّد األشياء التي 

سيُعاد تدويرها.

أخريًا، ارشح سبب إطالق 

الربنامج، وأهّمية عيش حياة 

مستدامة.

لنراِجْع

١. ملاذا يُعترب إصدار بيان إعالمي طريقة مفيدة إلخبار الناس عن برنامج أو حدث جديد؟

٢.  ما أفضل الوسائل للتأثري يف اآلخرين؟ وهل هذه الوسائل تختلف باختالف املرحلة العمرية؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٦٣ ٦٢٦٣ ٦٢
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أعطهم  التالميذ.  وراقب  الفصل  يف  ل  3.  تجوَّ
مالحظات حول املفاهيم التي اكتسبوها بشكل 
اكتسبوها  التي  )أو نسوها(، واملفاهيم  خاطئ 

بشكل جيّد.

بعض  مًعا  سنراجع  العمل،  عن  توّقفوا  ٤.  ُقل 
أو  خاطئة  معلومة  أّي  ح  صحِّ املفاهيم. 
التي  األمور  عىل  الضوء  وسلِّط  التباسات. 

أحسنوا القيام بها.

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إكمال  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
التطّور؛  الدعم الذي يساعدهم عىل  صادق وإيجاد 

تحفيز التفكري الناقد.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: ٣-٢-١	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«. 

٢.  اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 
»يمكنني أن...«.

لديكم  هدف.  كّل  إتقانكم  مدى  يف  فّكروا  3.  ُقل 
ا،  جدًّ جيّد  بمستوى  أتقنته  خيارات:  ثالثة 
أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود أكب. 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

٤.  ُقل بعد إكمالكم التقييم الذاتي اُكتبوا يل قائمة 
فيها:

هذا 	  يف  اهتمامكم  أثارت  مفاهيم  ثالثة 
الدرس.

سؤاالن تريدون أن تطرحهما عيلّ.	 

أنجزتموه 	  أمر  ربّما  بالفخر،  أشعركم  يشء 
بشكل جيّد.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

ح أّي أسئلة ما زالت عالقة  ٥.  يف الدرس التايل، وضِّ
لدى التالميذ.

أنشطة التوّسع
١.  اُطلب من التالميذ البحث عن أمثلة حول برامج 

إعادة تدوير عىل شبكة اإلنرتنت.

للرتويج  ملصق  إعداد  التالميذ  من  ٢.  اُطلب 
أن  بهم. عليهم  الخاّصة  التدوير  إعادة  لبامج 
للتالميذ  البنامج  أهّمية  سبب  إظهار  يحاولوا 

يف املدرسة.

لنراِجْع
اليوم  اكتسابها  التالميذ  عىل  التي  املعرفة  من  الهدف: التأّكد 

وتعزيزها.

الوقت: ٥–١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اخترب زميلك )املفّسة أدناه(

أنّهم  لهم  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
سيختبون مكتسبات بعضهم البعض حول هذا الدرس.

٢.  ُقل اِجلسوا وجًها لوجه مع زميل لكم يف الفصل، عىل أن يطرح 
طرح  يف  األدوار  وتبادلوا  اآلخر  عىل  األسئلة  منكم  واحد  كّل 

األسئلة واإلجابة عنها.

الموضوع ١-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

لقد تعّلمت أّن بإمكان األفراد واملؤسسات الحّد من استخدام األشياء، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها. 

واملدارس أيًضا يمكنها إطالق برامج خاّصة بإعادة التدوير. 

تخيّل أن مدرستك ستُطلق برنامًجا جديًدا إلعادة التدوير. استعّد لكتابة بيان إعالمي يخرب الناس عن هذا 

الربنامج الجديد.

اِمأل املربعات باملعلومات التي ستستخدمها لكتابة البيان اإلعالمي، وأِجب عن األسئلة يف املربعات 

التالية.

ا؟ ملاذا يُعّد تنفيذ إعادة التدوير وعيش حياة مستدامة مهمٍّ

ما اسم املدرسة التي ستُطلق برنامج 

إعادة التدوير؟
متى سيبدأ برنامج إعادة التدوير؟

ملاذا ستُطلق املدرسة برنامًجا 

إلعادة التدوير؟
ما أنواع األشياء التي ستتّم إعادة تدويرها؟

نظِّم أفكارك 

بعد أن تجيب عن األسئلة، نظِّم كتابتك يف األطر التالية.

اِبدأ بالتفكري يف األسئلة حول 

َمن، وماذا، ومتى.

بعدها، حدِّد األشياء التي 

سيُعاد تدويرها.

أخريًا، ارشح سبب إطالق 

الربنامج، وأهّمية عيش حياة 

مستدامة.

لنراِجْع

١. ملاذا يُعترب إصدار بيان إعالمي طريقة مفيدة إلخبار الناس عن برنامج أو حدث جديد؟

٢.  ما أفضل الوسائل للتأثري يف اآلخرين؟ وهل هذه الوسائل تختلف باختالف املرحلة العمرية؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ١-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

٦٣ ٦٢٦٣ ٦٢

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

إتاحة املواد واألدوات املعروضة للكفيف ليتحسسها ويتعرف عليها يف درس )املوارد وإعادة التدوير(.
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الموضوع ٢-١ ص. ٦٤-٦٥

منتجات جديدة من إعادة التدوير
األهداف

إعادة 	  يمكن  التي  البيئية  املواّد  عىل  أتعّرف 
تدويرها أو تحويلها إىل منتج جديد.

أصنع آلة موسيقية من خامات البيئة.	 

لُصنع 	  الالزمة  واملواّد  واألدوات  الخطوات  أصف 
اآللة املوسيقية.

المهارات الحياتية

اختيار الحّل املناِسب من بني عّدة خيارات	 

إدارة املواقف بطريقة فّعالة	 

الِقيَم

احرتام البيئة	 

القضايا والتحديات

تطبيق أسلوب	 

املعيشة املستدامة	 

األدوات المطلوبة

ملصقات املالحظات	 

عيلّ  مثاًل:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  ٤.  حفِّ
يمكن  التي  البيئية  املواّد  تحديد  كيفية  إىل  االنتباه 
عيلّ  جديد.  منتج  إىل  تحويلها  أو  تدويرها  إعادة 
خامات  من  موسيقية  آلة  صنع  كيفية  إىل  االنتباه 
واألدوات  الخطوات  وصف  إىل  االنتباه  عيلّ  البيئة. 
واملواّد الالزمة لُصنع اآللة املوسيقية )من خالل مواّد 

معاد تدويرها(.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  ٥.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
حاجاتهم  مسئولية  تحّمل  عىل  التالميذ  الهدف: تشجيع 
عن  مسبًقا  يعرفونه  ما  يف  التفكري  وعىل  ومساراتها  التعّلمية 

املنتجات الصديقة للبيئة وكيف يمكن تحويلها إىل موارد.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟	 

سنتعّلم  وُقل  الدرس،  موضوع  إىل  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
يف هذا الدرس عن املنتجات الصديقة للبيئة وكيف يمكن 

تحويلها إىل موارد.

٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

ز  حفِّ اآلن؟  حتّى  طبّقتم  األهداف  من  أيًّا  اختياري: اِسأل 
التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار.

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل املواّد البيئية التي يمكن إعادة • 

تدويرها أو تحويلها إىل منتج جديد.

أصنع آلة موسيقية من خامات البيئة.• 

أصف الخطوات واألدوات واملواّد الالزمة لُصنع • 

اآللة املوسيقية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك أن تصنع شيئًا مختلًفا من يشء لم تعد تستخدمه؟

لنتعلَّْم

تخيَّل وأبِدع

إذا فّكرت يف املواّد التي تُصنع منها األشياء بطريقة مختلفة، 

هذه  الستخدام  جديدة  طرق  إيجاد  عىل  مخيّلتك  فستساعدك 

فارغة،  بالستيكية  زجاجة  إىل  البعض  ينظر  عندما  األشياء. 

فقد تكون الزجاجة البالستيكية كّل ما يرونه. ولكّن استخدام 

مخيّلتك، قد يساعدك عىل رؤية هذه الزجاجة عىل أنّها أصيص 

نبات أو وعاء لتغذية الطيور أو حتى مقلمة.

استخدام  إعادة  عىل  يساعداك  أن  يمكن  والتخيّل  التفكري 

أي يشء وتحويله إىل يشء جديد صديق للبيئة، وهذا ما يسّمى 

بالتحويل. وال يتطّلب منك صنع يشء جديد تماًما، الكثري من 

فارغ.  زجاجي  برطمان  إىل  املثال،  سبيل  عىل  اُنظر،  العمل. 

ماذا  تخيّل  ثّم  جيًّدا،  اِغسله  كبرية!  بسهولة  تحويله  يمكنك 

يمكنك أن تضع فيه: أقالم تلوين؟ زهوًرا؟ االحتماالت ال تُعّد 

وال تُحىص. يمكنك أن تزيّن الربطمان أيًضا.

يمكنك أيًضا محاولة إنجاز مرشوع فيه تحدٍّ أكرب. ماذا لو أردت أن تصنع طبلة؟ قد تستخدم علبة 

أسطوانية الشكل من الورق املقّوى لصنع إطار، وبالونًا أو ورق تغليف األطعمة لصنع جلد الطبلة. ألِصق 

الجلد بإحكام باإلطار مستخدًما الرشيط الالصق، ها أنت اآلن قد صنعت طبلة من مواّد تّم تحويلها! 

لنستكِشْف

خطِّط لصنع آالت موسيقية أخرى باستخدام مواّد البيئة. ما املواّد التي تحتاج إليها؟ 

لنراِجْع

١.  اُذكر إحدى الطرق التي يمكنك من خاللها إعادة استخدام يشء كان من املفرتض رميه.

٢.  فكِّر يف تحويل زجاجة من البالستيك إىل حوض زراعة. عادًة ما يكون لحوض الزراعة ثقوب يف 

القاع، ولكّن الزجاجات ال تحوي ثقوبًا. هل ستحتاج إىل أداة لتحويل الزجاجة إىل حوض زراعة؟ ما 

نوع هذه األداة؟ ما املشكالت التي قد تواجهها؟ يف أّي جزء من هذا املرشوع من املحتمل أن تحتاج 

إىل مساعدة شخص باِلغ؟

منزًال  ليصبح  منزلك  لتحسني  الطرق  بعض  اُذكر  للبيئة"؟  صديًقا  أن "تكون  عبارة  تعني  ٣.  ماذا 

"صديًقا للبيئة".

الموضوع ٢-١ منتجات جديدة من إعادة التدوير

٦٥ ٦٤
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لنتفاَعْل مًعا
وإبداع، وتعاون،  العمل بسعة،  التالميذ من  الهدف: تمكني 
لتوليد األفكار حول كيفية إنتاج يشء مختلف انطالًقا من يشء 

قديم توّقفوا عن استخدامه، إذًا فقد أصبح هذا مورًدا.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: مولِّد األفكار	 

قدِّم فقرة »لنتفاَعْل مًعا«، واقرأ السؤال بصوت عاٍل.  .١

دون  من  األفكار  من  الكثري  يف  بسعة  اآلن  سنفّكر  ٢.  ُقل 
توّقف!

3.  دَع التالميذ يجلسون ضمن مجموعات من ثالثة أشخاص.

٤.  ُقل يحتاج أحد أعضاء الفريق إىل ورقة وقلم حب )أو قلم 
رصاص(. سيتوىّل هذا الشخص تسجيل أفكار كّل الفريق.

٥.  ُقل لديكم دقيقة أو اثنتان لكتابة كّل األفكار التي ترد إىل 
أذهانكم! ال تتوّقفوا!

٦.  ُقل انطلقوا! فيبدأ النشاط. وبعد مرور دقيقة أو اثنتني ُقل 
توّقفوا!

املالحظات،  ملصقات  بعض  مجموعة  كّل  ٧.  اِمنح 
األفكار  من  ثالثًا  أو  فكرتني  يختاروا  أن  منهم  واطلب 
املالحظات. ملصقات  عىل  وكتابتها  لديهم   املفّضلة 

اُكتب عىل السبّورة: مولِّد األفكار، وُقل للتالميذ علينا اآلن 
كّل  اُطلب من ممثّل  األفكار!  مولِّد  إىل  أفكارنا  أن نضيف 
املالحظات،  ملصقات  عىل  املدّونة  األفكار  قراءة  مجموعة 

وإلصاقها عىل السبّورة.

لم  أفكار  إضافة  فقط  يمكنهم  بأنّه  التالميذ  اختياري: أخب 
أّي أفكار  ترد بعد يف مولِّد األفكار. بالتايل، ال يمكنهم إضافة 

سبق أن ذكرتها مجموعة أخرى.

لنتعلَّْم
بطريقة  النصوص  قراءة  عىل  القدرة  التالميذ  الهدف: منح 
تحسني  عىل  التالميذ  مساعدة  بها؛  اهتمامهم  عىل  تحافظ 

مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: ١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: زمالء القراءة	 

١.  شكِّل مجموعات ثنائية. بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل، من املفّضل أن يتمتّعا بمستوى 

القراءة نفسه.

مساعدة  عليكما  أّن  يعني  ما  قراءة  زميال  منكما  كّل  ٢.  ُقل 
أحدكما  النّص  قراءة  عىل  تناوبا  القراءة.  عىل  بعضكما 
عندما  اآلخر  من  أحدكما  الدعم  تطلبا  أن  وتذّكرا  لآلخر، 
أن تطلبا من اآلخر استالم  أو حتّى يمكن  الحاجة،  تدعو 
دور القراءة لفرتة معيّنة. سأتجّول يف الفصل إن احتجتم 

إيلّ.

3.  أرِش إىل الجزء من النّص الذي تريد من التالميذ قراءته. ُقل 
رجاء ليقرأ كّل منكما هذا املقطع لزميله، وعندما تسمعاني 
عاٍل  أنّني سأقرأ بصوت  يعني  أنادي »حان دوري!« هذا 
القراءة  معاودة  ويمكنكما  سأتوّقف  ثّم  الوقت،  لبعض 

سويًّا.

القراءة مًعا ضمن مجموعات ثنائية. راِقبهم  ٤.  يعمل زمالء 
أثناء تجّولك يف الفصل.

٥.  الكتساب الوقت خالل الّدرس، ارُصخ »حان دوري!« واقرأ 
مقطًعا بصوت عاٍل، ثّم سلِّم املقطع التايل لزمالء القراءة. 
اِستمّر يف تبادل األدوار ليتدّرب التالميذ عىل اإلصغاء إليك 

كما يصغي بعضهم إىل بعض.

اختياري: اُطلب من التالميذ تلخيص النّص ضمن نقاش يف 
الفصل.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل املواّد البيئية التي يمكن إعادة • 

تدويرها أو تحويلها إىل منتج جديد.

أصنع آلة موسيقية من خامات البيئة.• 

أصف الخطوات واألدوات واملواّد الالزمة لُصنع • 

اآللة املوسيقية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك أن تصنع شيئًا مختلًفا من يشء لم تعد تستخدمه؟

لنتعلَّْم

تخيَّل وأبِدع

إذا فّكرت يف املواّد التي تُصنع منها األشياء بطريقة مختلفة، 

هذه  الستخدام  جديدة  طرق  إيجاد  عىل  مخيّلتك  فستساعدك 

فارغة،  بالستيكية  زجاجة  إىل  البعض  ينظر  عندما  األشياء. 

فقد تكون الزجاجة البالستيكية كّل ما يرونه. ولكّن استخدام 

مخيّلتك، قد يساعدك عىل رؤية هذه الزجاجة عىل أنّها أصيص 

نبات أو وعاء لتغذية الطيور أو حتى مقلمة.

استخدام  إعادة  عىل  يساعداك  أن  يمكن  والتخيّل  التفكري 

أي يشء وتحويله إىل يشء جديد صديق للبيئة، وهذا ما يسّمى 

بالتحويل. وال يتطّلب منك صنع يشء جديد تماًما، الكثري من 

فارغ.  زجاجي  برطمان  إىل  املثال،  سبيل  عىل  اُنظر،  العمل. 

ماذا  تخيّل  ثّم  جيًّدا،  اِغسله  كبرية!  بسهولة  تحويله  يمكنك 

يمكنك أن تضع فيه: أقالم تلوين؟ زهوًرا؟ االحتماالت ال تُعّد 

وال تُحىص. يمكنك أن تزيّن الربطمان أيًضا.

يمكنك أيًضا محاولة إنجاز مرشوع فيه تحدٍّ أكرب. ماذا لو أردت أن تصنع طبلة؟ قد تستخدم علبة 

أسطوانية الشكل من الورق املقّوى لصنع إطار، وبالونًا أو ورق تغليف األطعمة لصنع جلد الطبلة. ألِصق 

الجلد بإحكام باإلطار مستخدًما الرشيط الالصق، ها أنت اآلن قد صنعت طبلة من مواّد تّم تحويلها! 

لنستكِشْف

خطِّط لصنع آالت موسيقية أخرى باستخدام مواّد البيئة. ما املواّد التي تحتاج إليها؟ 

لنراِجْع

١.  اُذكر إحدى الطرق التي يمكنك من خاللها إعادة استخدام يشء كان من املفرتض رميه.

٢.  فكِّر يف تحويل زجاجة من البالستيك إىل حوض زراعة. عادًة ما يكون لحوض الزراعة ثقوب يف 

القاع، ولكّن الزجاجات ال تحوي ثقوبًا. هل ستحتاج إىل أداة لتحويل الزجاجة إىل حوض زراعة؟ ما 

نوع هذه األداة؟ ما املشكالت التي قد تواجهها؟ يف أّي جزء من هذا املرشوع من املحتمل أن تحتاج 

إىل مساعدة شخص باِلغ؟

منزًال  ليصبح  منزلك  لتحسني  الطرق  بعض  اُذكر  للبيئة"؟  صديًقا  أن "تكون  عبارة  تعني  ٣.  ماذا 

"صديًقا للبيئة".

الموضوع ٢-١ منتجات جديدة من إعادة التدوير

٦٥ ٦٤
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األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف عىل املواّد البيئية التي يمكن إعادة • 

تدويرها أو تحويلها إىل منتج جديد.

أصنع آلة موسيقية من خامات البيئة.• 

أصف الخطوات واألدوات واملواّد الالزمة لُصنع • 

اآللة املوسيقية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكنك أن تصنع شيئًا مختلًفا من يشء لم تعد تستخدمه؟

لنتعلَّْم

تخيَّل وأبِدع

إذا فّكرت يف املواّد التي تُصنع منها األشياء بطريقة مختلفة، 

هذه  الستخدام  جديدة  طرق  إيجاد  عىل  مخيّلتك  فستساعدك 

فارغة،  بالستيكية  زجاجة  إىل  البعض  ينظر  عندما  األشياء. 

فقد تكون الزجاجة البالستيكية كّل ما يرونه. ولكّن استخدام 

مخيّلتك، قد يساعدك عىل رؤية هذه الزجاجة عىل أنّها أصيص 

نبات أو وعاء لتغذية الطيور أو حتى مقلمة.

استخدام  إعادة  عىل  يساعداك  أن  يمكن  والتخيّل  التفكري 

أي يشء وتحويله إىل يشء جديد صديق للبيئة، وهذا ما يسّمى 

بالتحويل. وال يتطّلب منك صنع يشء جديد تماًما، الكثري من 

فارغ.  زجاجي  برطمان  إىل  املثال،  سبيل  عىل  اُنظر،  العمل. 

ماذا  تخيّل  ثّم  جيًّدا،  اِغسله  كبرية!  بسهولة  تحويله  يمكنك 

يمكنك أن تضع فيه: أقالم تلوين؟ زهوًرا؟ االحتماالت ال تُعّد 

وال تُحىص. يمكنك أن تزيّن الربطمان أيًضا.

يمكنك أيًضا محاولة إنجاز مرشوع فيه تحدٍّ أكرب. ماذا لو أردت أن تصنع طبلة؟ قد تستخدم علبة 

أسطوانية الشكل من الورق املقّوى لصنع إطار، وبالونًا أو ورق تغليف األطعمة لصنع جلد الطبلة. ألِصق 

الجلد بإحكام باإلطار مستخدًما الرشيط الالصق، ها أنت اآلن قد صنعت طبلة من مواّد تّم تحويلها! 

لنستكِشْف

خطِّط لصنع آالت موسيقية أخرى باستخدام مواّد البيئة. ما املواّد التي تحتاج إليها؟ 

لنراِجْع

١.  اُذكر إحدى الطرق التي يمكنك من خاللها إعادة استخدام يشء كان من املفرتض رميه.

٢.  فكِّر يف تحويل زجاجة من البالستيك إىل حوض زراعة. عادًة ما يكون لحوض الزراعة ثقوب يف 

القاع، ولكّن الزجاجات ال تحوي ثقوبًا. هل ستحتاج إىل أداة لتحويل الزجاجة إىل حوض زراعة؟ ما 

نوع هذه األداة؟ ما املشكالت التي قد تواجهها؟ يف أّي جزء من هذا املرشوع من املحتمل أن تحتاج 

إىل مساعدة شخص باِلغ؟

منزًال  ليصبح  منزلك  لتحسني  الطرق  بعض  اُذكر  للبيئة"؟  صديًقا  أن "تكون  عبارة  تعني  ٣.  ماذا 

"صديًقا للبيئة".

الموضوع ٢-١ منتجات جديدة من إعادة التدوير

٦٥ ٦٤

ُكن أنت الخبير!

أيًضا من مواّد طبيعية كالخيزران.  أو معاد استخدامها، وأحيانًا تصنَّع  للبيئة من مواّد معاد تدويرها  املنتجات الصديقة  تصنَّع 
فالرضر الناتج عن زراعة الخيزران عىل الرتبة أقل من ذلك الناتج عن املواد األخرى، كما يسهل استبداله. إّن املنتجات الصديقة للبيئة 
أقّل رضًرا عىل البيئة، بما فيها الحياة البّية والبرشية. غالبًا ما تصنَّع ليكون أمد حياتها طوياًل، ما يعني تقليص الحاجة إىل رشاء 

بديل عنها. ما يساعد كوكبنا.

صلة بين المنزل والمدرسة
القضايا والتحديات: تطبيق أسلوب املعيشة املستدامة

املنزل.  يف  اآللة  لصناعة  خّطتهم  استخدام  التالميذ  من  اُطلب 
عهم عىل إرشاك أفراد أرُسهم يف النشاط، شارحني لهم سبب  شجِّ
إىل  آالتهم  إحضار  يمكنهم  التدوير.  ُمعادة  مواّد  استخدامهم 
الفصل لعرضها عىل زمالئهم أو التقاط صورة لها وإحضارها 

إىل الفصل.

نصيحة تعليمية
ع التالميذ عىل تحديد األشياء املوجودة يف غرفة الفصل والتي  شجِّ
قد تكون موارد يمكن إعادة تدويرها، مثل استخدام الورق الذي 
الذي يرمى  يرمى لصنع دفرت صغري، واستخدام الورق املقوى 
لصنع صناديق صغرية كحاويات ألشياء مثل مشابك الورق أو 

املمحاة.
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لنستكِشْف
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تنظيم أفكارهم بطريقة برصية 
مواّد  استخدام  لكيفية  التخطيط  املعرفة؛  مخطَّط  باستخدام 

معادة التدوير لصنع آلة موسيقية.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: مخطَّط املعرفة )املفّسة أدناه(	 

اإلرشادات  بقراءة  »لنستكِشْف«  فقرة  موضوع  ١.  قدِّم 
والسؤال بصوت عاٍل.

٢.  اُعرض للتالميذ كيفية تصميم مخطَّط املعرفة برسم التايل 
عىل السبّورة:

علبة من  اُكتب  األّول،  املربّع  يف  كنموذج.  النّص  3.  اِستخِدم 
العلبة،  باستخدام هذه  ُقل سأصّمم طبلة  املقّوى.  الورق 
واكتب طبلة يف املربّع الثاني. بعدها ُقل أحتاج إىل بالون، 
ومقّص، ورشيط مّطاط لصنع الطبلة. ويف نهاية األسهم يف 

مخطَّط املعرفة، اُكتب رشيط مّطاط، بالون، مقّص.

علبة من 
الورق املقّوى

مقّص

رشيط مّطاط

بالون طبلة

اقرأ  أشخاص.  أربعة  من  مجموعات  ضمن  اجلسوا  ٤.  ُقل 
كيفية  يف  تفكروا  أن  منكم  أريد  ُقل  عاٍل.  السؤال بصوت 
ُمعاد  مواّد  باستخدام  أخرى  موسيقية  آالت  صناعة 
ثّم  مجموعاتكم،  يف  إجاباتكم  ستناقشون  تدويرها. 
السبّورة.  عىل  كالذي  معرفة  مخطَّط  منكم  كّل  سيصّمم 

وعندما تنهون عملكم تشاركوه مع زمالئكم يف الفريق.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  ٥.  تجوَّ
مخطَّط  خصائص  إىل  أرِش  إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة 

املعرفة الخاّص بك ملساعدتهم عىل إنجاز مخطَّطاتهم.

املعرفة  مخطَّطات  ليتشاركوا  التالميذ  اختياري: اِستدِع 
الخاّصة بهم مع زمالئهم يف الفصل.

لنراِجْع
الهدف: اِكتساب التالميذ وجهات نظر متعّددة عن املحتوى، 

وتأّكدهم من فهمهم مقارنة باآلخرين.

الوقت: ٥ دقائق

)املفّسة 	  الزمالء  بني  األدوار  تبادل  روتني:  اِتِّبع خطوات 
أدناه(

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح أّن التالميذ 
سرياجعون ما يتعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 
فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

٢.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اِخرت زمياًل واجلسا جنبًا إىل جنب.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن  ٤.  ُقل 
تناقشا يف كيفية تشابه إجابتَيكما أو اختالفهما.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  ٥.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحِرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  ٦.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
التباسات. سلِّط الضوء عىل األمور  أّي معلومة خاطئة أو 

التي أحسنوا القيام بها.

الكثري يف  تعّلمتم  لقد  أحسنتم!  ُقل  الفقرة،  نهاية هذه  ٧.  يف 
هذا الدرس.

املهارات الحياتية

لهم  د  كّلها، وحدِّ األسئلة  عن  اإلجابة  عليهم  بأّن  التالميذ  ذكِّر 
طوياًل  وقتًا  يمضون  فال  كّله،  النقاش  إلجراء  زمنيًّا  إطاًرا 
لإلجابة عن سؤال واحد بحيث ال يتبّقى لهم متّسع من الوقت 

لإلجابة عن األسئلة األخرى. 

الحّصة التالية

أّن  لهم  ارِشح  قماش.  قطع  بقايا  إحضار  التالميذ  من  اُطلب 
آخر.  يشء  من  جزًءا  كانت  أن  وسبق  قديمة  تكون  أن  عليها 
عهم عىل إحضار أقمشة مختلفة األلوان واألنماط والنسيج. شجِّ

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

دعم مخّطط املعرفة من خالل مساعدة أقرانه يف درس )منتجات جديده يف إعادة التدوير(.
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ع التالميذ عىل التجّول داخل غرفة الفصل واالنضمام إىل  اختياري: شجِّ
مجموعات أخرى تضّم تالميذ ال يجلسون معهم عادًة أو تالميذ لم يكونوا 

بجانبهم خالل إنجاز النشاط.

9.  اُطلب من التالميذ عرض آالتهم املوسيقية الواحدة تلو األخرى، ورشح 
كانوا  إذا  وما  الطريقة،  بهذه  بها  قاموا  وملا  اتّبعوها  التي  الخطوات 
عمل  وراِقب  الفصل  غرفة  يف  ل  تجوَّ نجحت.  طريقتهم  أّن  يظنّون 

التالميذ.

أن  منهم  اُطلب  أعمالهم،  عرض  من  التالميذ  ينتهي  إن  اختياري: ما 
يعطوا رأيهم يف أعمال زمالئهم. مثاًل: )االسم(، ما الذي أعجبك يف عمل 
)فالن(؟ هل كان عمله شبيًها بعملك أو مختلًفا عنه؟ وكيف ذلك؟

الموضوع ٢-٢ ص. ٦٦-٦٧

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

زمالء  مع  األفكار  مناقشة  الحياتية:  املهارات 
التي يفّضلونها من  الفكرة  الفصل، من ثّم اختيار 
عىل  يساعدهم  املتاحة،  الخيارات  من  الكثري  بني 
عهم عىل تعليل  تطوير مهارات التحليل الناقد. شجِّ
خيارهم ليتمّكنوا من التفكري يف عملية اتّخاذ القرار.

وتنظيمها  األفكار  ابتكار  من  الهدف: التمّكن 
مهاراتهم  واستخدام  للبيئة  صديقة  آلة  لصناعة 
اإلبداعية، وتمكني التالميذ من تشارك أعمالهم مع 

زمالئهم، وتحفيزهم عىل الشعور بالفخر بعملهم.

الوقت: ١٥ دقيقة
لصناعة  خّطة  إعداد  اآلن  عليكم  سيكون  ١.  ُقل 
ما  رأيكم،  يف  بكم!  خاّصة  للبيئة  صديقة  آلة 
التالميذ  ز  حفِّ صناعتها؟  يمكنكم  التي  اآللة 
ُقل  ثّم  املنطقية،  اإلجابات  بعض  إعطائك  عىل 
امُلعاد  املواّد  ما  ربابة.  أو  دّف  يمكنكم صناعة 
ز  حفِّ تستخدموها؟  أن  يمكن  التي  تدويرها 
ونظِّم  األفكار  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ 

جلسة تبادل أفكار.

الخاّصة  التالميذ  اقرتاحات  ل  اختياري: سجِّ
من  ليتمّكنوا  السبّورة  عىل  تدويرها  املُعاد  باملواّد 

استخدامها كمرجع خالل املراحل القادمة.
معي  اِتبعوا  عاٍل.  بصوت  النّص  سأقرأ  ٢.  ُقل 

بصمت بينما أنهي القراءة.
اِقرأ النّص بصوت عاٍل.  .3

ع التالميذ عىل مجموعات ثنائية. ُقل ناِقشوا  ٤.  وزِّ
بعض األفكار، لكن ال تكتبوا شيئًا.

٥.  اُطلب من التالميذ مناقشة بعض األفكار ضمن 
وراِقب  الفصل  يف  ل  تجوَّ الثنائية.  مجموعاتهم 

عملهم.
آلتكم  صناعة  خّطة  إعداد  وقت  اآلن  حان  ٦.  ُقل 
بشكل  النشاط  تنفيذ  التالميذ  عىل  املوسيقية! 

ل يف غرفة الفصل وراِقب عملهم. فردّي. تجوَّ
)املفّسة 	  وأخرِب  اعرض  روتني:  خطوات  اِتِّبع 

أدناه(
٧.  ُقل لقد أعددنا كّلنا خّطة وتصميًما لصناعة آلة 
موسيقية، ولقد صّمم كّل واحد آلة مختلفة عن 
األخرى. لنبدأ اآلن حّصة »اعرض وأخِب« لرؤية 

عمل كّل واحد منّا.
8.  دع التالميذ ينّظمون أنفسهم ضمن مجموعات 

من أربعة أشخاص.

اُكتب الخطوات التي تظّن أّن عليك اتّباعها لصنع اآللة املوسيقية.  ٣

سيساعدك تنظيم الخطوات يف تحديد املواّد واألدوات األخرى التي تحتاج إليها. أِضفها أسفل الخطوات. 

هل ستحتاج إىل مساعدة أحد البالغني يف تنفيذ إحدى الخطوات، أو يف استخدام إحدى األدوات؟ 

لنراِجْع

١. كيف استخدمت مخيّلتك يف اختيار اآللة املوسيقية التي ستصنعها؟

٢. ما أهّمية أن نخّطط قبل البدء بالعمل؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٢-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٢-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

ستصّمم اآلن آلة موسيقية من خامات البيئة! أّوًال، اخَرت اآللة املوسيقية التي ترغب يف صنعها، مثل الدّف 

أو الربابة. فكِّر يف أجزاء كّل آلة موسيقية. ما املواّد التي يمكنك إعادة استخدامها لصنع اآللة؟ بعدها، فكِّر 

يف الخطوات التي ستتّبعها لصنع آلتك املوسيقية، وحدِّد املواّد واألدوات اإلضافية التي قد تحتاج إليها.

معرفة  عىل  التخطيط  سيساعدك  التخطيط.  يف  ملساعدتك  التالية  التنظيم  مخّططات  اِستخِدم 

بدء  إىل  تضطّر  لن  الطريقة  بهذه  املوسيقية.  آلتك  بصنع  تبدأ  أن  قبل  إليها  تحتاج  التي  األشياء 

مرشوعك، ثّم إيقاف العمل عليه من أجل البحث عن املواّد واألدوات الناقصة. اِستخِدم وقتك بحكمة!

 ماذا توّد أن تصنع؟ ِصف آلتك، وعربِّ عن سبب اختيارك لها. اُرسم صورة تظهر فيها أجزاء 

اآللة. ١

فكِّر يف خامات البيئة املتوّفرة، والتي يمكن أن تستخدمها لصنع آلة موسيقية.  ٢

٦٧ ٦٦٦٧ ٦٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج
اإلعاقة الذهنية 

وبطء التعّلم
اضطراب 

طيف التوحد
ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

الشلل الدماغي 
واإلعاقة الحركية

األكّفاء وضعاف 
البرص

دعم األكّفاء بقارئ 
أنشطة  يف  الشاشة 
الخاصة  التوّسع 

باإلنرتنت.
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بعض  مًعا  سنراجع  العمل  عن  توّقفوا  ٦.  ُقل 
أو  خاطئة  معلومة  أّي  ح  صحِّ املفاهيم. 

التباسات. ركِّز عىل ما قد أنجزوه بنجاح.
٧.  يف نهاية هذه الفقرة، ُقل أحسنتم! لقد تعّلمتم 

الكثري يف هذا الدرس.

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إكمال  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

صادق وإيجاد الدعم الذي يساعدهم عىل التطّور.
الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

أخرض 	  أصفر،  أحمر،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفّسة أدناه(

ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.
من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  ٢.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فّكروا يف إحدى إشارات 

املرور الضوئية.
3.  ُقل يف حال لم يكن لديكم أّي أسئلة أو شكوك 
اإلشارة  عند  تقفون  إذًا  فأنتم  املاّدة،  حول 
يف   )( عالمة  تضعوا  أن  وعليكم  الخرضاء 
املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح ويمكنكم 

اآلن امليض قدًما.
لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  ٤.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.
تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  ٥.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناِسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.
لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 

التالميذ.

أنشطة التوّسع
آالت  صور  عن  البحث  التالميذ  من  ١.  اُطلب 
شبكة  عىل  تدويرها  ُمعاد  مواّد  من  مصنوعة 
اإلنرتنت. يمكنهم رسم ما وجدوه وعرضه عىل 
زمالئهم يف الفصل أو ضمن مجموعات صغرية.

مجموعات  ضمن  العمل  التالميذ  من  ٢.  اُطلب 
موسيقية  آلة  عن  للبحث  صغرية  أو  ثنائية 
من  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  آخر  بلد  مصدرها 
من خالل  كيفية صناعتها  مناقشة  عليهم  ثّم، 

استخدام مواّد ُمعاد تدويرها.

لنراِجْع
الهدف: اِكتساب التالميذ وجهات نظر متعّددة عن املحتوى، وتأّكدهم 

من فهمهم مقارنة باآلخرين.
الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء )املفّسة أدناه(	 
التالميذ  أّن  ارِشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون فهمهم 

أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.
٢.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف الفصل 

ضمن دائرة. ثّم اِخرت زمياًل واجلسا جنبًا إىل جنب.
اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.  .3

٤.  ُقل اآلن، مع زميلك، اِسأل السؤال األّول وأِجب عنه، ثّم تناقشا يف 
كيفية تشابه إجابتَيكما أو اختالفهما.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة  ٥.  تجوَّ
إن احتاجوا إليها. اِحِرص عىل أن ترتكز النقاشات عىل معلومات 

من النّص.

اُكتب الخطوات التي تظّن أّن عليك اتّباعها لصنع اآللة املوسيقية.  ٣

سيساعدك تنظيم الخطوات يف تحديد املواّد واألدوات األخرى التي تحتاج إليها. أِضفها أسفل الخطوات. 

هل ستحتاج إىل مساعدة أحد البالغني يف تنفيذ إحدى الخطوات، أو يف استخدام إحدى األدوات؟ 

لنراِجْع

١. كيف استخدمت مخيّلتك يف اختيار اآللة املوسيقية التي ستصنعها؟

٢. ما أهّمية أن نخّطط قبل البدء بالعمل؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٢-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٢-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

ستصّمم اآلن آلة موسيقية من خامات البيئة! أّوًال، اخَرت اآللة املوسيقية التي ترغب يف صنعها، مثل الدّف 

أو الربابة. فكِّر يف أجزاء كّل آلة موسيقية. ما املواّد التي يمكنك إعادة استخدامها لصنع اآللة؟ بعدها، فكِّر 

يف الخطوات التي ستتّبعها لصنع آلتك املوسيقية، وحدِّد املواّد واألدوات اإلضافية التي قد تحتاج إليها.

معرفة  عىل  التخطيط  سيساعدك  التخطيط.  يف  ملساعدتك  التالية  التنظيم  مخّططات  اِستخِدم 

بدء  إىل  تضطّر  لن  الطريقة  بهذه  املوسيقية.  آلتك  بصنع  تبدأ  أن  قبل  إليها  تحتاج  التي  األشياء 

مرشوعك، ثّم إيقاف العمل عليه من أجل البحث عن املواّد واألدوات الناقصة. اِستخِدم وقتك بحكمة!

 ماذا توّد أن تصنع؟ ِصف آلتك، وعربِّ عن سبب اختيارك لها. اُرسم صورة تظهر فيها أجزاء 

اآللة. ١

فكِّر يف خامات البيئة املتوّفرة، والتي يمكن أن تستخدمها لصنع آلة موسيقية.  ٢

٦٧ ٦٦٦٧ ٦٦
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الموضوع ٣-١ ص. ٦8-٦9

إعادة استخدام أشياء متاحة في 
المنزل
األهداف

أتعّرف كيفية االستفادة من بقايا األقمشة.	 

أزيّن بقايا األقمشة برموز وأشكال فنّية شعبية.	 

أشارك أفكاري وأحّدد األدوات التي أحتاج إليها 	 
لتنفيذ هذه األفكار.

المهارات الحياتية

تحديد األهداف بوضوح	 

معرفة كيف أعمل لتحقيق أهدايف	 

الِقيَم

احرتام اآلخرين واحرتام البيئة	 

القضايا والتحديات

إعادة التدوير	 

األدوات المطلوبة

بقايا قطع قماش يحرضها التالميذ، بعض بقايا 	 
التالميذ  قطع قماش إضافية )يف حال نيس أحد 

إحضار قطعه الخاّصة(.

هذه  مثاًل:  إجاباتهم،  إعطاءك  ُفرادى  التالميذ  من  ٥.  اُطلب 
فرصتنا لتحديد بقايا قطع القماش التي يمكن إعادة 

استخدامها!

بقايا  عىل  للحصول  فرصتنا  هذه  ُمحتَملة:  ٦.  إجابات 
إعادة استخدامها. هذه فرصتنا  قطع قماش يمكن 

لتزيني بقايا قطع قماش بالفّن الشعبي.

٧.  ُقل يف نهاية الدرس، ستحّققون كّل هذه األهداف!

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: حان وقت االستكشاف!	 

سنتعّلم  وُقل  الدرس،  موضوع  إىل  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
يف هذا الدرس إعادة استخدام األشياء التي نستعملها كّل 

يوم.

٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل يف الفصل.

3.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف كيفية إعادة 
استخدام أشياء موجودة يف منزلنا.

ما  وتقييم  الدرس  إىل  نظرة  إللقاء  دقيقة  التالميذ  ٤.  اِمنح 
سيستكشفونه.

التفكري اإلبداعي

اليدوية،  الِحرف  يف  ا  جدٍّ مهّم  أيًضا  وهو  الفّن،  صانع  هو  اإلبداعي  التفكري  أو  اإلبداع  أّن  املؤّكد  من 

والعلوم، والتزيني، وكذلك يف الطبخ، ولكن كيف نفّكر تفكريًا إبداعيٍّا لصنع أشياء جديدة من أشياء قديمة 

وغري مستخدمة موجودة يف منزلنا؟ لنقرأ حول ذلك.

اُنظر بطريقة 

جديدة

الُفَسيِْفساء هي صور مصنوعة من ِقطع صغرية من مواّد مختلفة، مثل قصاصات 

الورق أو ِقطع الفّخار املكسور والتي تنظَّم بجوار بعضها البعض بشكل جمايل. 

وهو فّن أبدعه اإلنسان منذ آالف السنني. ومن املعلومات املهّمة عن الُفَسيِْفساء أّن 

الِقطع التي تُصنع منها تأتي من أشياء مختلفة، مثل األوعية واألطباق واألباريق.

فكِّر يف 

الخيارات

لدى العديد من األشخاص أشياء قديمة يف منازلهم لم يعودوا يستخدمونها، ولذلك 

أفراد  أحد  لدى  يكون  قد  الدواليب.  أو  الصناديق  أو  الُعلب  يف  بتخزينها  يقومون 

أُرستك مثًال، قميص مفّضل، ولكّن مقاسه لم يعد مناِسبًا له. فهل يمكن استخدام 

قماش هذا القميص لصنع يشء جديد؟

 اُطلب اإلذن

قبل أن تأخذ أّي يشء لتصنع منه شيئًا آخر، تأّكد من حصولك عىل اإلذن لفعل 

ذلك! فإذا كان هذا اليشء يخّص أحد أفراد األُرسة، فعليك أن تسأله عّما إذا كان 

من  اإلذن  اُطلب  أنَت،  بك  ا  خاصٍّ اليشء  هذا  كان  لو  حتى  باستخدامه،  لك  يسمح 

أحد والَديك أّوًال.

 اِخرت التصميم

أجزائها  من  بعًضا  تستخدم  أن  يمكنك  القديمة،  األشياء  من  العديد  جمعت  إذا 

واألقمشة  األلوان  مختلف  تدمج  أن  يمكنك  كما  ومختلف،  جديد  يشء  لصنع 

من  رائعة  أفكاًرا  تستوحي  أن  ويمكنك  نوعه.  من  فريد  يشء  لصنع  واألشكال 

الرموز والتصاميم املرصية التقليدية.

لنستكِشْف

طلب منكم املعّلم إحضار قطع من فضالت األقمشة إىل الفصل. كم قطعة لديك؟ ما نوع األقمشة املتوّفرة؟ 

ح  ما ألوانها؟ كيف يمكنك أن تدمج بني األقمشة واأللوان املختلفة لتصنع شيئًا جديًدا؟ اُرسم صوًرا لتوضِّ

أفكارك.

لنراِجْع

ما  رأيك،  يف  إبداعية.  بطريقة  تفّكر  فأنت  مألوف،  غري  استخداًما  املألوفة  األشياء  تستخدم  ١.  عندما 

فائدة التفكري اإلبداعي؟

٢. ما التصاميم املوروثة التي استوحيَت منها أفكارك؟

٣. كيف غرّي هذا املوضوع فكرتك عن األقمشة القديمة؟

الموضوع ٣-١ إعادة استخدام أشياء متاحة في المنزل

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف كيفية االستفادة من بقايا األقمشة.• 

أزيّن بقايا األقمشة برموز وأشكال فنّية شعبية.• 

أشارك أفكاري وأحّدد األدوات التي أحتاج إليها • 

لتنفيذ هذه األفكار.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكن إعادة استخدام األقمشة أو املالبس؟

لنتعلَّْم

كيف تُحوَّل قطع صغرية من الفخار 

املكسور إىل هذه الُفَسيِْفساء الرائعة؟

٦٩ ٦٨
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لنتفاَعْل مًعا
حول  بفّعالية  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
اآلخرين  مع  والتعامل  جديدة،  بطريقة  األقمشة  استخدام 

باحرتام.

الوقت: ٢–٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: أتباَدل األفكار! )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

يف  التفكري  منكم  أريد  بعدها  سؤااًل.  عليكم  سأطرح  ٢.  ُقل 
إجاباتكم ويف أسباب أهّمية كّل منها. احتفظوا بإجاباتكم 

ألنفسكم يف الوقت الحارض.

استخدام  إعادة  يمكن  كيف  عاٍل  بصوت  السؤال  3.  اِقرأ 
األقمشة أو املالبس؟ دَع التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض 
اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا 

أرادوا ذلك.

إىل  جنبًا  اآلن  منكم  واحد  كّل  فليجلس  ُقل  دقيقة،  ٥.  بعد 
جنب زميل له، وليشارك أحدكما فكرة واحدة فقط! بعدها 

فليشارك اآلخر فكرة واحدة أيًضا.

األفكار، وأنّهم ينتظرون  التالميذ يتشاركون  أّن  ٦.  تأكَّْد من 
فكرة من زمالئهم بعد أن يشاركوهم أفكارهم.

أيديكم  ارفعوا  املّرة،  هذه  لكن  األسئلة.  طرح  سأعيد  ٧.  ُقل 
قبل اإلجابة! اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ 
مع  أفكارهم  مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم  رفعوا  الذين 
زمالئهم يف الفصل. سيكون عليهم رشح سبب اعتقادهم 
بأّن فكرتهم مهّمة. يمكنهم الرجوع إىل مالحظاتهم لكن 

ينبغي أاّل يقرأوها كاملة كما هي.

اِطرح  النقاش،  يف  ع  التوسُّ عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
عليهم أسئلة استطرادية، مثل )االسم(، ما رأيك؟ )االسم(، ما 
الذي يدفعك إىل التفكري بهذه الطريقة؟ هل يمكنك إعطاء مثال 

عىل ذلك؟

لنتعلَّْم
بطريقة  النصوص  قراءة  عىل  القدرة  التالميذ  الهدف: منح 
تحسني  عىل  التالميذ  مساعدة  بها؛  اهتمامهم  عىل  تحافظ 

مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: ١٥ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: زمالء القراءة	 

١.  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل، من املفّضل أن يتمتّعا بمستوى 

القراءة نفسه.

عليكما مساعدة  أّن  يعني  ما  قراءة،  كّل منكما زميال  ٢.  ُقل 
أحدكما  النّص  قراءة  عىل  تناوبا  القراءة.  عىل  بعضكما 
عندما  اآلخر  من  أحدكما  الدعم  تطلبا  أن  وتذّكرا  لآلخر، 
أن تطلبا من اآلخر استالم  أو حتّى يمكن  الحاجة،  تدعو 
دور القراءة لفرتة معيّنة. سأتجّول يف الفصل إن احتجتم 

إيلّ.

3.  أرِش إىل الجزء من النّص الذي تريد من التالميذ قراءته. ُقل 
رجاء ليقرأ كّل منكما هذا املقطع لزميله، وعندما تسمعاني 
عاٍل  أنّني سأقرأ بصوت  يعني  أنادي »حان دوري!« هذا 
القراءة  معاودة  ويمكنكما  سأتوّقف  ثّم  الوقت،  لبعض 

سويًّا.

القراءة مًعا ضمن مجموعات ثنائية. راِقبهم  ٤.  يعمل زمالء 
أثناء تجّولك يف الفصل.

واقرأ  دوري!«  »حان  ناِد  الّدرس،  خالل  الوقت  ٥.  الكتساب 
مقطًعا بصوت عاٍل، ثّم سلِّم املقطع التايل لزمالء القراءة. 
اِستمّر يف تبادل األدوار ليتدّرب التالميذ عىل اإلصغاء إليك 

كما يصغي بعضهم إىل بعض.

اختياري: اُطلب من التالميذ تلخيص النّص ضمن نقاش يف 
الفصل.

حاجات تربوية إضافية

لن يتمّكن التلميذ الذي يعاني من قصور يف النظر أو التلميذ 
ع  الكفيف من املشاركة بالكامل يف نشاط »زمالء القراءة«. وزِّ
من  واطلب  أشخاص  ثالثة  من  مجموعات  عىل  التالميذ  هؤالء 
التلميذين اللذين ال يعانيان من قصور يف النظر قراءة النّص 
من  يعاني  الذي  التلميذ  من  تطلب  أن  يمكنك  عاٍل.  بصوت 
حاجات تربوية خاّصة تلخيص النّص أمام زمالئه يف الفصل. 
التالميذ  شئون  قسم  مسئول  من  الدعم  طلب  يمكنك  كذلك، 
ذوي الحاجات الرتبوية الخاّصة للتأّكد من إتمام هؤالء التالميذ 

النشاط بنجاح.

التفكري اإلبداعي

اليدوية،  الِحرف  يف  ا  جدٍّ مهّم  أيًضا  وهو  الفّن،  صانع  هو  اإلبداعي  التفكري  أو  اإلبداع  أّن  املؤّكد  من 

والعلوم، والتزيني، وكذلك يف الطبخ، ولكن كيف نفّكر تفكريًا إبداعيٍّا لصنع أشياء جديدة من أشياء قديمة 

وغري مستخدمة موجودة يف منزلنا؟ لنقرأ حول ذلك.

اُنظر بطريقة 

جديدة

الُفَسيِْفساء هي صور مصنوعة من ِقطع صغرية من مواّد مختلفة، مثل قصاصات 

الورق أو ِقطع الفّخار املكسور والتي تنظَّم بجوار بعضها البعض بشكل جمايل. 

وهو فّن أبدعه اإلنسان منذ آالف السنني. ومن املعلومات املهّمة عن الُفَسيِْفساء أّن 

الِقطع التي تُصنع منها تأتي من أشياء مختلفة، مثل األوعية واألطباق واألباريق.

فكِّر يف 

الخيارات

لدى العديد من األشخاص أشياء قديمة يف منازلهم لم يعودوا يستخدمونها، ولذلك 

أفراد  أحد  لدى  يكون  قد  الدواليب.  أو  الصناديق  أو  الُعلب  يف  بتخزينها  يقومون 

أُرستك مثًال، قميص مفّضل، ولكّن مقاسه لم يعد مناِسبًا له. فهل يمكن استخدام 

قماش هذا القميص لصنع يشء جديد؟

 اُطلب اإلذن

قبل أن تأخذ أّي يشء لتصنع منه شيئًا آخر، تأّكد من حصولك عىل اإلذن لفعل 

ذلك! فإذا كان هذا اليشء يخّص أحد أفراد األُرسة، فعليك أن تسأله عّما إذا كان 

من  اإلذن  اُطلب  أنَت،  بك  ا  خاصٍّ اليشء  هذا  كان  لو  حتى  باستخدامه،  لك  يسمح 

أحد والَديك أّوًال.

 اِخرت التصميم

أجزائها  من  بعًضا  تستخدم  أن  يمكنك  القديمة،  األشياء  من  العديد  جمعت  إذا 

واألقمشة  األلوان  مختلف  تدمج  أن  يمكنك  كما  ومختلف،  جديد  يشء  لصنع 

من  رائعة  أفكاًرا  تستوحي  أن  ويمكنك  نوعه.  من  فريد  يشء  لصنع  واألشكال 

الرموز والتصاميم املرصية التقليدية.

لنستكِشْف

طلب منكم املعّلم إحضار قطع من فضالت األقمشة إىل الفصل. كم قطعة لديك؟ ما نوع األقمشة املتوّفرة؟ 

ح  ما ألوانها؟ كيف يمكنك أن تدمج بني األقمشة واأللوان املختلفة لتصنع شيئًا جديًدا؟ اُرسم صوًرا لتوضِّ

أفكارك.

لنراِجْع

ما  رأيك،  يف  إبداعية.  بطريقة  تفّكر  فأنت  مألوف،  غري  استخداًما  املألوفة  األشياء  تستخدم  ١.  عندما 

فائدة التفكري اإلبداعي؟

٢. ما التصاميم املوروثة التي استوحيَت منها أفكارك؟

٣. كيف غرّي هذا املوضوع فكرتك عن األقمشة القديمة؟

الموضوع ٣-١ إعادة استخدام أشياء متاحة في المنزل

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف كيفية االستفادة من بقايا األقمشة.• 

أزيّن بقايا األقمشة برموز وأشكال فنّية شعبية.• 

أشارك أفكاري وأحّدد األدوات التي أحتاج إليها • 

لتنفيذ هذه األفكار.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكن إعادة استخدام األقمشة أو املالبس؟

لنتعلَّْم

كيف تُحوَّل قطع صغرية من الفخار 

املكسور إىل هذه الُفَسيِْفساء الرائعة؟

٦٩ ٦٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب 
طيف التوحد

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

الشلل الدماغي واإلعاقة 
الحركية

األكّفاء وضعاف البرص

بأساليب دعم  تربوية عامة يستبدل  ١.  مصطلح حاجات 
التدريس الدامج.

الحاجات  للتالميذ ذوي  التدريس  ٢.  مسئول قسم شئون 
الرتبوية الخاصة يستبدل بأخصائي غرفة املصادر.
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التفكري اإلبداعي

اليدوية،  الِحرف  يف  ا  جدٍّ مهّم  أيًضا  وهو  الفّن،  صانع  هو  اإلبداعي  التفكري  أو  اإلبداع  أّن  املؤّكد  من 

والعلوم، والتزيني، وكذلك يف الطبخ، ولكن كيف نفّكر تفكريًا إبداعيٍّا لصنع أشياء جديدة من أشياء قديمة 

وغري مستخدمة موجودة يف منزلنا؟ لنقرأ حول ذلك.

اُنظر بطريقة 

جديدة

الُفَسيِْفساء هي صور مصنوعة من ِقطع صغرية من مواّد مختلفة، مثل قصاصات 

الورق أو ِقطع الفّخار املكسور والتي تنظَّم بجوار بعضها البعض بشكل جمايل. 

وهو فّن أبدعه اإلنسان منذ آالف السنني. ومن املعلومات املهّمة عن الُفَسيِْفساء أّن 

الِقطع التي تُصنع منها تأتي من أشياء مختلفة، مثل األوعية واألطباق واألباريق.

فكِّر يف 

الخيارات

لدى العديد من األشخاص أشياء قديمة يف منازلهم لم يعودوا يستخدمونها، ولذلك 

أفراد  أحد  لدى  يكون  قد  الدواليب.  أو  الصناديق  أو  الُعلب  يف  بتخزينها  يقومون 

أُرستك مثًال، قميص مفّضل، ولكّن مقاسه لم يعد مناِسبًا له. فهل يمكن استخدام 

قماش هذا القميص لصنع يشء جديد؟

 اُطلب اإلذن

قبل أن تأخذ أّي يشء لتصنع منه شيئًا آخر، تأّكد من حصولك عىل اإلذن لفعل 

ذلك! فإذا كان هذا اليشء يخّص أحد أفراد األُرسة، فعليك أن تسأله عّما إذا كان 

من  اإلذن  اُطلب  أنَت،  بك  ا  خاصٍّ اليشء  هذا  كان  لو  حتى  باستخدامه،  لك  يسمح 

أحد والَديك أّوًال.

 اِخرت التصميم

أجزائها  من  بعًضا  تستخدم  أن  يمكنك  القديمة،  األشياء  من  العديد  جمعت  إذا 

واألقمشة  األلوان  مختلف  تدمج  أن  يمكنك  كما  ومختلف،  جديد  يشء  لصنع 

من  رائعة  أفكاًرا  تستوحي  أن  ويمكنك  نوعه.  من  فريد  يشء  لصنع  واألشكال 

الرموز والتصاميم املرصية التقليدية.

لنستكِشْف

طلب منكم املعّلم إحضار قطع من فضالت األقمشة إىل الفصل. كم قطعة لديك؟ ما نوع األقمشة املتوّفرة؟ 

ح  ما ألوانها؟ كيف يمكنك أن تدمج بني األقمشة واأللوان املختلفة لتصنع شيئًا جديًدا؟ اُرسم صوًرا لتوضِّ

أفكارك.

لنراِجْع

ما  رأيك،  يف  إبداعية.  بطريقة  تفّكر  فأنت  مألوف،  غري  استخداًما  املألوفة  األشياء  تستخدم  ١.  عندما 

فائدة التفكري اإلبداعي؟

٢. ما التصاميم املوروثة التي استوحيَت منها أفكارك؟

٣. كيف غرّي هذا املوضوع فكرتك عن األقمشة القديمة؟

الموضوع ٣-١ إعادة استخدام أشياء متاحة في المنزل

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتعّرف كيفية االستفادة من بقايا األقمشة.• 

أزيّن بقايا األقمشة برموز وأشكال فنّية شعبية.• 

أشارك أفكاري وأحّدد األدوات التي أحتاج إليها • 

لتنفيذ هذه األفكار.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يمكن إعادة استخدام األقمشة أو املالبس؟

لنتعلَّْم

كيف تُحوَّل قطع صغرية من الفخار 

املكسور إىل هذه الُفَسيِْفساء الرائعة؟

٦٩ ٦٨

ُكن أنت الخبير!
إنتاج القطن التقليدي عملية عالية التكلفة. تتطّلب زراعة هذا النبات كميات هائلة من املياه، ومساحة كبرية لينمو فيها، والعديد 
من املواّد الكيميائية املرّضة، وبشكل عام، تتطّلب زراعة القطن إتمام عمل شاق. عىل الرغم من ذلك، يُعّد القطن من األقمشة التي 
يسهل تحويلها إىل مالبس تمت إعادة تدويرها. تجدر اإلشارة إىل أّن األمر يستحق التحّقق مّما إذا كان الثوب القطني الذي تّمت 
ا من قطن عضوي أم تقليدي، وما إذا كان مصنوًعا من مخلفات ما قبل االستهالك أم ما بعد االستهالك. لحسن  إعادة تدويره مشتقًّ
الحظ، القطن قابل للتحلل البيولوجي بالكامل أي يمكن أن يتفّكك مع مرور الوقت. لذلك، إذا تّم تنفيذ العملية بشكل صحيح، فيمكن 

وضعه ضمن نموذج دائري، ما يميّزه عن العديد من املواّد الصناعية األخرى التي يعاد تدويرها.

صلة بين المنزل والمدرسة
اُطلب من التالميذ استخدام مخطَّطهم إلعداد الشكل النمطّي يف 
لعرضها  الفصل  إىل  النمطية  أشكالهم  إحضار  يمكنهم  املنزل. 

عىل زمالئهم أو التقاط صورة لها وإحضارها إىل الفصل.

نصيحة تعليمية
فيمكنك  استخدامه،  إلعادة  قماش  التالميذ  لدى  يتوّفر  لم  إذا 
يقوم  التي  البالستيكية  األكياس  مثل  أخرى  مواد  استخدام 

التالميذ بتقطيعها إىل رشائح صغرية وإعادة تدويرها.
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لنستكِشْف
من  وتمكينهم  التالميذ،  لدى  اإلبداعية  املهارات  الهدف: دعم 

التفكري بإبداع يف كيفية إعادة استخدام بقايا قطع القماش.

الوقت: ١٥ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: التجّول يف املعرض )املفّسة أدناه(	 

بقايا  بعض  إحضار  منكم  السابقة طلبت  الحّصة  يف  ١.  ُقل 
قطع القماش. أرجو منكم إخراج بقايا قطع القماش التي 

أحرضتموها.

ع بقايا قطع القماش التي أحرضتها يف حال لم  اختياري: وزِّ
يحرض بعض التالميذ قطعهم الخاّصة.

٢.  اِقرأ بصوت عاٍل: كم قطعة قماش تملكون؟ ما أنواع هذه 
ألوانها؟ كيف يمكنكم أن تمزجوا بني  األقمشة؟ ماذا عن 
األنسجة واأللوان املختلفة إلنتاج يشء جديد؟ ُقل سأطلب 
التي معكم  القماش  بقايا قطع  إىل  تنظروا  أن  اآلن  منكم 
وأن تناقشوا األسئلة ضمن مجموعات من ثالثة أشخاص.

التالميذ مجموعات من ثالثة أشخاص ويعرضون  3.  يشّكل 
بعض  عىل  بعضهم  منهم  بكّل  الخاّصة  القماش  قطع 
هذه  يف  يشء  أّي  رسم  عليهم  ليس  األسئلة.  ويناقشون 

املرحلة.

٤.  ُقل اآلن، اُرسموا تصميًما ألفكاركم. عىل التالميذ أن يرسموا 
ل يف غرفة الفصل وراِقب عملهم. تصميمهم عىل أوراق. تجوَّ

جدران  عىل  رسوماتهم  ألِصق  التالميذ،  ينتهي  ٥.  عندما 
حمل  مجموعة  كّل  من  واحد  تلميذ  من  اطلب  أو  الفصل 

رسمهم لعرضه عىل اآلخرين يف الفصل.

٦.  ُقل أريد من شخص واحد من كّل مجموعة أن يحمل الرسم 
املجموعات  أعضاء  وعىل  الفصل.  يف  لزمالئه  عنه  ويرشح 
األخرى التنّقل يف غرفة الفصل والنظر إىل رسومات أعضاء 
بإمكانكم  تفسرياتهم.  إىل  واإلصغاء  األخرى  املجموعات 

طرح األسئلة.

ودَع  التبديل!  وقت  حان  ُقل  دقائق،  خمس  مرور  ٧.  بعد 
التلميذ الذي كان يرشح عن الرسم أن يتبادل األماكن مع 
تلميذ آخر من املجموعة. إذا كان لديك متّسع من الوقت، 

ُقل حان وقت التبديل! مّرة أو مّرتني إضافيّتني.

لرسوماتهم  صور  التقاط  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 
بواسطة هواتفهم املحمولة لعرضها عىل أولياء أمورهم الحًقا، 

أو التقط بنفسك صوًرا واحفظها كدليل عىل عمل التالميذ.

املهارات الحياتية

من  تحقيقها  عىل  والعمل  أهدافهم  تحديد  عىل  التالميذ  ساِعد 
خالل طرح األسئلة، مثاًل: ما الذي عليكم فعله؟ كيف يمكنكم 

تحقيق ذلك؟ هل من طرق أخرى للقيام بذلك؟

لنراِجْع
اليوم  اكتسابها  التالميذ  التي عىل  املعرفة  الهدف: التأّكد من 

وتعزيزها.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِخترِب زميلك )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
سيختبون مكتسبات بعضهم بعًضا حول هذا الدرس.

٢.  ُقل اِجلسوا وجًها لوجه مع زميل لكم يف الفصل وتبادلوا 
األدوار يف طرح األسئلة واإلجابة عنها.

ل يف الفصل وراقب التالميذ. أعِطهم مالحظات حول  3.  تجوَّ
املفاهيم التي اكتسبوها بشكل خاطئ )أو نسوها(، وسلِّط 

الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.

ح  ٤.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
أّي معلومة خاطئة أو التباسات.

٥.  ركِّز عىل ما قد أنجزوه بنجاح.

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب 
طيف التوحد

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

الشلل الدماغي واإلعاقة 
الحركية

األكّفاء وضعاف البرص

املختلفة وأنماطها ملسيًّا، مع  األقمشة  أنواع  التعرف عىل 
معلوماتي  كجانب  تعرف  األقمشة  ألوان  أّن  مالحظة 

يستفيد منه يف حياته العملية.
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8.  اُطلب من التالميذ عرض أعمالهم الواحد تلو اآلخر، ورشح 
الطريقة،  بهذه  بها  قاموا  وملاذا  اتّبعوها  التي  الخطوات 
ل يف غرفة  وما إذا كانوا يظنّون أّن طريقتهم نجحت. تجوَّ

الفصل وراِقب عمل التالميذ.

اُطلب  أعمالهم،  عرض  من  التالميذ  ينتهي  إن  اختياري: ما 
ما  )االسم(،  مثاًل:  زمالئهم.  أعمال  يف  رأيهم  يعطوا  أن  منهم 
الذي أعجبك يف عمل )فالن(؟ هل كان عمله شبيًها بعملك أو 

مختلًفا عنه؟ وكيف ذلك؟

الموضوع ٣-٢ ص. ٧٠-٧١

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

ضمن  املحور  موضوع  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
ن يف تجربتهم. استخدامهم مهاراتهم اإلبداعية، والتمعُّ

الوقت: ١٥ دقيقة

مهاراتكم  لتظهروا  الوقت  حان  اآلن،  ١.  ُقل 
إظهار  يمكنكم  كيف  رأيكم،  يف  اإلبداعية! 
ز التالميذ عىل إعطائك  مهاراتكم اإلبداعية؟ حفِّ

بعض اإلجابات املنطقية.

٢.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل.

اختياري: اِسأل التالميذ إذا كانوا يملكون منتًجا 
من »فّن الِخيامية« أو بّطانيات ملّونة يف منازلهم. يف 
اُطلب منهم وصفها وتحديد  حال كانوا يملكونها، 

مكانها يف منازلهم.

ع التالميذ عىل مجموعات ثنائية. ُقل ناقشوا  3.  وزِّ
بعض األفكار لكن ال تكتبوا شيئًا اآلن.

استخدام  بإمكانهم  أنّه  التالميذ  اختياري: أخِب 
»لنستكِشْف«  نشاط  من  بهم  الخاّصة  األقمشة 
يف  التفكري  يحاولوا  أن  عليهم  لكن  إلهام.  كمصدر 
أفكار مميّزة وأاّل يحرصوا تفكريهم يف األقمشة التي 

يملكونها.

٤.  اُطلب من التالميذ مناقشة بعض األفكار ضمن 
الفصل  غرفة  يف  ل  تجوَّ ثنائية.  مجموعات 

وراِقبهم أثناء قيامهم بالنشاط.

وارشح  النّص  اِقرأ  التخطيط!  وقت  حان  ٥.  ُقل 
التالميذ  عىل  عاٍل.  بصوت  التخطيط  مراحل 
يف  ل  تجوَّ فردي.  بشكل  النشاط  بهذا  القيام 

غرفة الفصل وراِقبهم أثناء قيامهم بالنشاط.

)املفّسة 	  وأخرِب  اعرض  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
أدناه(

جديد  يشء  لصناعة  كّلنا  خطَّطنا  لقد  ٦.  ُقل 
لكّل  وكان  القماش  قطع  بقايا  باستخدام 
حّصة  اآلن  لنبدأ  اآلخر.  عن  مختلفة  فكرة  منّا 

»اُعرض وأخِب« لرؤية أعمال بعضنا بعًضا.

٧.  دَع التالميذ ينّظمون أنفسهم ضمن مجموعات 
من أربعة أشخاص.

ع التالميذ عىل التجّول داخل غرفة  اختياري: شجِّ
الفصل واالنضمام إىل مجموعات أخرى تضّم تالميذ 
ال يجلسون معهم عادة أو تالميذ لم يكونوا بجانبهم 

خالل إنجاز النشاط.

فكِّر اآلن كيف سيكون الشكل الذي اخرتته. حدِّد بعض الخطوات التي عليك أن تتّبعها، وتأّكد من 

أنّها تشمل خطوة تتناول صنع الشكل الجديد. سيكون ذلك بمثابة دليل لك لتتمّكن من تقطيع 

مساعدة أحد  القماش بالشكل املناِسب. فكِّر أيًضا يف خطوات املرشوع التي قد تحتاج فيها إىل

البالغني.

لنراِجْع

١. ملاذا اخرتت تنفيذ هذا التصميم بالتحديد؟

٢.  ما فائدة أن تصنع نمًطا عندما تريد أن تقتطع شكًال أو رمًزا معيّنًا من القماش؟

٣. ما الجزء األصعب الذي صادفته عند تنفيذ مرشوعك؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٣-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

حان الوقت اآلن إلظهار إبداعك! ستخّطط العتماد طريقة تُعيد من خاللها استخدام قماش املالبس القديمة 

لصنع يشء جديد ومميَّز. أمامك خيارات كثرية، وإحدى األفكار هي "فّن األبليك" واملعروف أيًضا "بفّن 

أشكال  لتصميم  منها  أكرب  ِقطع  عىل  فنّية  بطريقة  القماش  من  صغرية  ِقطع  وضع  فّن  وهو  الِخيامية"، 

أو صور. كان "فّن الِخيامية" يُستخَدم قديًما لتزيني جدران الِخيام. يمكنك بعد أن تنتهي، أن تستخدم 

منتجك يف تزيني أحد الحوائط، أو أّي استخدامات تراها مناِسبة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن استخدام فّن 

إبداعي مماثل هو فّن تنجيد أقمشة األلحفة والبّطانيات بأشكال إبداعية.

ا. ففي البداية، حدِّد اليشء الذي تريد إعادة استخدامه. ومن أين ستأتي  إّن التخطيط مهّم جدٍّ

إىل  األلوان  أِضف  ثّم  أدناه،  اإلطار  يف  تنفيذه  تريد  الذي  التصميم  اُرسم  ذلك،  بعد  بالقماش؟ 

تصميمك.

الموضوع ٣-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٧١ ٧٠٧٠٧١



١٣٣

٤.  ُقل اآلن، مع زميلك، اِسأل السؤال األّول وأِجب 
أو  إجابتيكما  تشابه  كيفية  تناقشا يف  ثّم  عنه، 
التايل  السؤال  إىل  تنتقلوا  أن  قبل  اختالفهما. 
لكّل  زمالءكم  ستبّدلون  آخر.  زمياًل  اختاروا 

سؤال جديد.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون.  ٥.  تجوَّ
اِحِرص  إليها.  احتاجوا  إن  املساعدة  لهم  قدِّم 
من  معلومات  عىل  النقاشات  ترتكز  أن  عىل 

النّص.

بعض  مًعا  سنراجع  العمل  عن  توّقفوا  ٦.  ُقل 
ح أّي معلومة خاطئة أو التباسات.  املفاهيم. صحِّ
سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا القيام بها.

٧.  يف نهاية هذه الفقرة، ُقل أحسنتم! لقد تعّلمتم 
الكثري يف هذا الدرس.

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إكمال  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

صادق، ومنحهم الدعم الالزم لتطوير مهاراتهم.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: وعد للمستقبل! )املفّسة 	 
أدناه(

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«.

٢.  اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 
»يمكنني أن…«.

3.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. ُكن صادًقا! 
ا،  لديك ثالثة خيارات: أتقنه بمستوى جيّد جدًّ
أكب.  مجهود  إىل  أحتاج  جيّد،  بمستوى  أتقنه 

ضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

وعًدا.  اُكتبوا  الذاتي،  التقييم  إنهائكم  بعد  ٤.  ُقل 
أكِملوا الجملة: يف الدرس التايل، سأحاول أن …

بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  اختياري: حّفز 
األفكار واكتبها عىل السبّورة، مثاًل: سأقوم بتسجيل 
عىل  األسئلة  بطرح  سأقوم  الدرس،  أثناء  املالحظات 
من  أقلل  ما  غالبًا  ما،  فكرة  أفهم  ال  عندما  املعّلم 
أقل مع  أتحّدث  ما  غالبًا  يقظة،  أحالم  استغراقي يف 

زمالئي، …

أنشطة التوّسع
١.  يتوّزع التالميذ ضمن مجموعات من أربعة أو 
خمسة أشخاص، ويعرضون أشكالهم النمطية 
بعضهم عىل بعض، ويفّكرون يف طريقة للمزج 

بينها إلنتاج قطعة ثياب.

عن  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  التالميذ،  ٢.  يبحث 
األشكال النمطية امُلستخَدمة يف »فّن الِخيامية«، 

ويرسمون الشكل الذي يفّضلونه.

لنراِجْع
الهدف: اِكتساب التالميذ وجهات نظر متعّددة عن املحتوى، 

وتأّكدهم من فهمهم مقارنة باآلخرين.

الوقت: ٢-٥ دقائق

)املفّسة 	  الزمالء  بني  األدوار  تبادل  روتني:  اِتِّبع خطوات 
أدناه(

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح أّن التالميذ 
سرياجعون ما تعّلموه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 
فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

٢.  ُقل يف مجموعات من أربعة أشخاص، اِجِلس مع زمالئك يف 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اِخرت زمياًل واجلسا جنبًا إىل جنب.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

فكِّر اآلن كيف سيكون الشكل الذي اخرتته. حدِّد بعض الخطوات التي عليك أن تتّبعها، وتأّكد من 

أنّها تشمل خطوة تتناول صنع الشكل الجديد. سيكون ذلك بمثابة دليل لك لتتمّكن من تقطيع 

مساعدة أحد  القماش بالشكل املناِسب. فكِّر أيًضا يف خطوات املرشوع التي قد تحتاج فيها إىل

البالغني.

لنراِجْع

١. ملاذا اخرتت تنفيذ هذا التصميم بالتحديد؟

٢.  ما فائدة أن تصنع نمًطا عندما تريد أن تقتطع شكًال أو رمًزا معيّنًا من القماش؟

٣. ما الجزء األصعب الذي صادفته عند تنفيذ مرشوعك؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٣-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

حان الوقت اآلن إلظهار إبداعك! ستخّطط العتماد طريقة تُعيد من خاللها استخدام قماش املالبس القديمة 

لصنع يشء جديد ومميَّز. أمامك خيارات كثرية، وإحدى األفكار هي "فّن األبليك" واملعروف أيًضا "بفّن 

أشكال  لتصميم  منها  أكرب  ِقطع  عىل  فنّية  بطريقة  القماش  من  صغرية  ِقطع  وضع  فّن  وهو  الِخيامية"، 

أو صور. كان "فّن الِخيامية" يُستخَدم قديًما لتزيني جدران الِخيام. يمكنك بعد أن تنتهي، أن تستخدم 

منتجك يف تزيني أحد الحوائط، أو أّي استخدامات تراها مناِسبة. باإلضافة إىل ذلك، يمكن استخدام فّن 

إبداعي مماثل هو فّن تنجيد أقمشة األلحفة والبّطانيات بأشكال إبداعية.

ا. ففي البداية، حدِّد اليشء الذي تريد إعادة استخدامه. ومن أين ستأتي  إّن التخطيط مهّم جدٍّ

إىل  األلوان  أِضف  ثّم  أدناه،  اإلطار  يف  تنفيذه  تريد  الذي  التصميم  اُرسم  ذلك،  بعد  بالقماش؟ 

تصميمك.

الموضوع ٣-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق
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الموضوع ٤-١ ص. ٧٢-٧3

الحياة المستدامة
األهداف

عىل 	  اآلخرين  لتشجيع  التمثييل  األداء  أستخدم 
إعادة التدوير لتحقيق الحياة املستدامة.

أكتب سيناريو ملشهد مسحي قصري.	 

أصنع غالًفا لسيناريو املشهد املسحي.	 

المهارات الحياتية

توزيع املهاّم بني األشخاص يف املجموعة وتنظيم 	 
هذه املجموعة

القضايا والتحديات

تطبيق أسلوب املعيشة املستدامة	 

األدوات المطلوبة

تضّم 	  التالميذ(  لعمر  )مناسبة  ومجاّلت  كتب 
تلوين،  وأقالم  أقالًما،  تأشري،  وأقالم  قصًصا، 
أو  وأوراق فسيفساء، ودبابيس، وخيًطا مغزواًل 

خيط ربط، أو مشابك أوراق.

كيفية  وعىل  مستدامة،  حياة  اعتماد  عىل  اآلخرين 
كتابة سيناريو ملشهد مرسحي قصري، وعىل استخدام 
املشهد  لسيناريو  غالف  لصنع  اإلبداعية  مهاراتي 

املرسحي.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  ٥.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟ )املفّسة أدناه(	 

يف  ُقل سنتعّلم  الدرس.  إىل موضوع  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
هذا الدرس عن الحياة املستدامة.

٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

حّفز  اآلن؟  حتّى  طبّقتم  األهداف  من  أيًّا  اختياري: اِسأل 
التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار.

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

عيلّ  مثاًل:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  ٤.  حفِّ
لتشجيع  التمثييل  األداء  استخدام  كيفية  إىل  االنتباه 

ا ملشهد مرسحي عن الحياة املستدامة، واملشهد املرسحي هو  يف هذا املوضوع، ستتعّلم كيف تكتب نصٍّ

مرسحية قصرية يقوم فيها املمثّلون بأداء أدوار وفًقا لنّص مكتوب أو سيناريو.

يف املحور األّول، تعّرفت عىل العنارص األساسية التي تشّكل املرسحية: الشخصيات، واإلطار املكاني 

والحّل.  األحداث،  وذروة  واألحداث،  املقدمة،  تحوي  الَحبْكة  أّن  وتعّلمت  والَحبْكة.  للمرسحية،  والزماني 

تتضّمن كّل قّصة أيًضا رصاًعا، يجب أن تجد شخصياتها حالٍّ لها.

مالمح  بها  تُستكمل  التي  واألشياء  أزياء.  تُسّمى  مالبس  الشخصيات  ترتدي  املرسحية،  أداء  عند 

الشخصيات تُسّمى اإلكسسوارات. أّما عىل خشبة املرسح، فيتّم إظهار اإلطار املكاني الذي تدور فيه القّصة 

من خالل الديكور.

كّل مشهد يحتاج إىل سيناريو. فكِّر يف الرسالة التي تريد إيصالها إىل جمهورك. 

إليك بعض األفكار التي تصلح لكتابة مشهد مرسحي قصري:

تريد الشخصية الرئيسة تنفيذ مرشوع إلعادة التدوير يف املدرسة، لكن ال يتوّفر يف املدرسة أنشطة • 

إلعادة التدوير.

كرست الشخصية الرئيسة شيئًا كانت قد استعارته من أحد األصدقاء.• 

تريد الشخصية الرئيسة أن تقّدم هدية إىل أحد والَديها، وتريد أن تُعيد استخدام بعض األشياء يف • 

صناعة هذه الهدية.

لنستكِشْف

اِبتِكر فكرة تصلح لكتابة مشهد مرسحي قصري. يمكنك أن تّطلع عىل كتب أو مجّالت لتستوحي أفكارك، 

أو تعيد صياغة قّصة شعبية.

الَحبْكة  وكذلك  القصري،  املرسحي  مشهدك  فكرة  زمالئك  مع  وشاِرك  مجموعة،  ضمن  اعمل  بعدها، 

والشخصيات. اِسأل اآلخرين عّما يمكن أن تقوله هذه الشخصيات، أو كيف يمكنك تحسني فكرتك. اِستِمع 

إىل مالحظاتهم، وفكِّر يف كيفية االستفادة منها يف تحسني مشهدك املرسحي. وعندما يحني دور زميل آخر، 

قدِّم له أنَت أيًضا بعض املالحظات التي قد تُفيده يف تحسني مشهده املرسحي.

لنراِجْع

١. اُذكر الرصاع يف مشهدك املرسحي؟

٢. كيف سيساعد مشهدك املرسحي األشخاص عىل تعلُّم العيش بطريقة مستدامة؟

٣. اُذكر الشخصيات يف مشهدك املرسحي، واكتب وصًفا قصريًا عن كّل شخصية منها.

الموضوع ٤-١ الحياة المستدامة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم األداء التمثييل لتشجيع اآلخرين عىل • 

إعادة التدوير لتحقيق الحياة املستدامة.

أكتب سيناريو ملشهد مرسحي قصري.• 

أصنع غالًفا لسيناريو املشهد املرسحي.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

هل سبق لك أن شاركت يف مرسحية؟ ما الدور الذي لعبته؟ يف حال لم تشارك يف مرسحية من قبل،

فهل سبق لك أن شاهدت مرسحية؟

لنتعلَّْم

مرسحية عن الحياة املستدامة

تشاهد مرسحية أو فيلًما  يف كّل مّرة 

أنَت  التليفزيون،  شاشة  عىل  عرًضا  أو 

أدواًرا  يؤّدون  ممثّلني  مجموعة  تشاهد 

يرتجل  ال  األحيان،  معظم  ففي  معيّنة. 

أحداث  يف  والترصفات  الحوار  املمثّلون 

القّصة، فاملؤّلف يكتب لهم النّص، أي ما 

يجب عليهم قوله وفعله.
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لنتفاَعْل مًعا
يؤّدي  نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 
يف  مشاركتهم  يف  التالميذ  تفكري  الدرس،  أهداف  تحقيق  إىل 

املسحيات.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك!	 

اِلِفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.  .١

٢.  ُقل سأطرح عليكم بعض األسئلة. ال تقولوا شيئًا! فكِّروا 
بصمت!

أن شاركت  لك  هل سبق  عاٍل:  التايل بصوت  السؤال  3.  اِقرأ 
يف مسحية؟ ما الدور الذي لعبته؟ يف حال لم تشارك يف 

مسحية من قبل، فهل سبق لك أن شاهدت مسحية؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفكِّرون بصمت يف بعض اإلجابات    دع 
يمكنهم تسجيل املالحظات إذا أرادوا ذلك.

جنب  إىل  جنبًا  منكم  كّل  ليجلس  ُقل  دقيقة،  مرور  ٤.  بعد 
أحد زمالئه وتشاركا األفكار. يمكنكما تسجيل املالحظات 

باختصار!

مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  ٥.  تأكَّْد 
الفصل.

٦.  ُقل سأطرح السؤال مجّدًدا. لكن هذه املّرة، اِرفعوا أيديكم 
لإلجابة.

٧.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل مجّدًدا. اِخرت التالميذ الذين رفعوا 
يف  زمالئهم  مع  أفكارهم  مشاركة  منهم  واطلب  أيديهم 
أاّل  ينبغي  لكن  مالحظاتهم  إىل  الرجوع  يمكنهم  الفصل. 

يقرأوها كاملة كما هي.

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نّص طويل، وتمكينهم من 

التفكري يف معلوماتهم ومكتسباتهم حول الحياة املستدامة.

الوقت: ١٥ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت	 

قبل القراءة

١.  اُرسم عىل السبّورة جدواًل من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت.

٢.  ُقل اُنُقلوا هذا الجدول يف دفرتكم أو عىل ورقة مستقّلة.

3.  ُقل »أعرف« تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ »أوّد أن 
املوضوع؟  هذا  تعرف حول  أن  تريد  ماذا  تعني:  أعرف« 
حتّى  املوضوع  هذا  عن  تعّلمته  الذي  ما  تعني:  »تعّلمت« 
أن  و»أوّد  »أعرف«  عموَدي  سنمأل  نقرأ،  أن  قبل  اآلن؟ 

أعرف«. وبعد القراءة، سنكمل عمود »تعّلمت«.

٤.  دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.

٥.  اِسأل ماذا تعرفون حول املسحيات التي تعالج موضوع 
الحياة املستدامة؟ تشارك األفكار مع التالميذ واطلب منهم 

تسجيلها يف عمود »أعرف«.

املعلومات  من  القليل  اكتسبوا  بأنّهم  التالميذ  ذكِّر  اختياري: 
حول املسحيات يف املحور األّول.

تعالج  التي  املسحيات  عن  تعرف  أن  توّد  ماذا  ٦.  اِسأل 
لوها يف  موضوع الحياة املستدامة؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

عمود »أوّد أن أعرف«.

أثناء القراءة

ع التالميذ  بعد كّل مقطع، أو عند األفكار املهّمة يف النّص، شجِّ
عىل وضع خّط أو تسجيل مالحظات تحت األفكار والتفاصيل 
األساسية. عرِّف املصطلحات غري املألوفة وأِجب عن أّي سؤال 

قد يطرحه التالميذ حول املواّد.

بعد القراءة

تعّلمتم  ماذا  اِسأل  النّص،  قراءة  التالميذ  ينهي  أن  ٧.  بعد 
عمود  يف  لوها  وسجِّ األفكار  تشاركوا  املوضوع؟  هذا  عن 

»تعّلمت«.

ما  أعرف«.  أن  »أوّد  عمود  يراجعون  التالميذ  اختياري: دَع 
املعلومة األخرى التي توّدون معرفتها؟ يف حال لم تكن اإلجابة 

يف النّص، فأين يمكنكم إيجادها؟

استخدام  يمكنكم  اآلن  ُقل  تعليمي.  هدف  أّول  إىل  8.  أرِش 
حياة  اعتماد  عىل  اآلخرين  لتشجيع  املسحية  املشاهد 

مستدامة. أحسنتم!

ا ملشهد مرسحي عن الحياة املستدامة، واملشهد املرسحي هو  يف هذا املوضوع، ستتعّلم كيف تكتب نصٍّ

مرسحية قصرية يقوم فيها املمثّلون بأداء أدوار وفًقا لنّص مكتوب أو سيناريو.

يف املحور األّول، تعّرفت عىل العنارص األساسية التي تشّكل املرسحية: الشخصيات، واإلطار املكاني 

والحّل.  األحداث،  وذروة  واألحداث،  املقدمة،  تحوي  الَحبْكة  أّن  وتعّلمت  والَحبْكة.  للمرسحية،  والزماني 

تتضّمن كّل قّصة أيًضا رصاًعا، يجب أن تجد شخصياتها حالٍّ لها.

مالمح  بها  تُستكمل  التي  واألشياء  أزياء.  تُسّمى  مالبس  الشخصيات  ترتدي  املرسحية،  أداء  عند 

الشخصيات تُسّمى اإلكسسوارات. أّما عىل خشبة املرسح، فيتّم إظهار اإلطار املكاني الذي تدور فيه القّصة 

من خالل الديكور.

كّل مشهد يحتاج إىل سيناريو. فكِّر يف الرسالة التي تريد إيصالها إىل جمهورك. 

إليك بعض األفكار التي تصلح لكتابة مشهد مرسحي قصري:

تريد الشخصية الرئيسة تنفيذ مرشوع إلعادة التدوير يف املدرسة، لكن ال يتوّفر يف املدرسة أنشطة • 

إلعادة التدوير.

كرست الشخصية الرئيسة شيئًا كانت قد استعارته من أحد األصدقاء.• 

تريد الشخصية الرئيسة أن تقّدم هدية إىل أحد والَديها، وتريد أن تُعيد استخدام بعض األشياء يف • 

صناعة هذه الهدية.

لنستكِشْف

اِبتِكر فكرة تصلح لكتابة مشهد مرسحي قصري. يمكنك أن تّطلع عىل كتب أو مجّالت لتستوحي أفكارك، 

أو تعيد صياغة قّصة شعبية.

الَحبْكة  وكذلك  القصري،  املرسحي  مشهدك  فكرة  زمالئك  مع  وشاِرك  مجموعة،  ضمن  اعمل  بعدها، 

والشخصيات. اِسأل اآلخرين عّما يمكن أن تقوله هذه الشخصيات، أو كيف يمكنك تحسني فكرتك. اِستِمع 

إىل مالحظاتهم، وفكِّر يف كيفية االستفادة منها يف تحسني مشهدك املرسحي. وعندما يحني دور زميل آخر، 

قدِّم له أنَت أيًضا بعض املالحظات التي قد تُفيده يف تحسني مشهده املرسحي.

لنراِجْع

١. اُذكر الرصاع يف مشهدك املرسحي؟

٢. كيف سيساعد مشهدك املرسحي األشخاص عىل تعلُّم العيش بطريقة مستدامة؟

٣. اُذكر الشخصيات يف مشهدك املرسحي، واكتب وصًفا قصريًا عن كّل شخصية منها.

الموضوع ٤-١ الحياة المستدامة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم األداء التمثييل لتشجيع اآلخرين عىل • 

إعادة التدوير لتحقيق الحياة املستدامة.

أكتب سيناريو ملشهد مرسحي قصري.• 

أصنع غالًفا لسيناريو املشهد املرسحي.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

هل سبق لك أن شاركت يف مرسحية؟ ما الدور الذي لعبته؟ يف حال لم تشارك يف مرسحية من قبل،

فهل سبق لك أن شاهدت مرسحية؟

لنتعلَّْم

مرسحية عن الحياة املستدامة

تشاهد مرسحية أو فيلًما  يف كّل مّرة 

أنَت  التليفزيون،  شاشة  عىل  عرًضا  أو 

أدواًرا  يؤّدون  ممثّلني  مجموعة  تشاهد 

يرتجل  ال  األحيان،  معظم  ففي  معيّنة. 

أحداث  يف  والترصفات  الحوار  املمثّلون 

القّصة، فاملؤّلف يكتب لهم النّص، أي ما 

يجب عليهم قوله وفعله.

٧٣ ٧٢
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ا ملشهد مرسحي عن الحياة املستدامة، واملشهد املرسحي هو  يف هذا املوضوع، ستتعّلم كيف تكتب نصٍّ

مرسحية قصرية يقوم فيها املمثّلون بأداء أدوار وفًقا لنّص مكتوب أو سيناريو.

يف املحور األّول، تعّرفت عىل العنارص األساسية التي تشّكل املرسحية: الشخصيات، واإلطار املكاني 

والحّل.  األحداث،  وذروة  واألحداث،  املقدمة،  تحوي  الَحبْكة  أّن  وتعّلمت  والَحبْكة.  للمرسحية،  والزماني 

تتضّمن كّل قّصة أيًضا رصاًعا، يجب أن تجد شخصياتها حالٍّ لها.

مالمح  بها  تُستكمل  التي  واألشياء  أزياء.  تُسّمى  مالبس  الشخصيات  ترتدي  املرسحية،  أداء  عند 

الشخصيات تُسّمى اإلكسسوارات. أّما عىل خشبة املرسح، فيتّم إظهار اإلطار املكاني الذي تدور فيه القّصة 

من خالل الديكور.

كّل مشهد يحتاج إىل سيناريو. فكِّر يف الرسالة التي تريد إيصالها إىل جمهورك. 

إليك بعض األفكار التي تصلح لكتابة مشهد مرسحي قصري:

تريد الشخصية الرئيسة تنفيذ مرشوع إلعادة التدوير يف املدرسة، لكن ال يتوّفر يف املدرسة أنشطة • 

إلعادة التدوير.

كرست الشخصية الرئيسة شيئًا كانت قد استعارته من أحد األصدقاء.• 

تريد الشخصية الرئيسة أن تقّدم هدية إىل أحد والَديها، وتريد أن تُعيد استخدام بعض األشياء يف • 

صناعة هذه الهدية.

لنستكِشْف

اِبتِكر فكرة تصلح لكتابة مشهد مرسحي قصري. يمكنك أن تّطلع عىل كتب أو مجّالت لتستوحي أفكارك، 

أو تعيد صياغة قّصة شعبية.

الَحبْكة  وكذلك  القصري،  املرسحي  مشهدك  فكرة  زمالئك  مع  وشاِرك  مجموعة،  ضمن  اعمل  بعدها، 

والشخصيات. اِسأل اآلخرين عّما يمكن أن تقوله هذه الشخصيات، أو كيف يمكنك تحسني فكرتك. اِستِمع 

إىل مالحظاتهم، وفكِّر يف كيفية االستفادة منها يف تحسني مشهدك املرسحي. وعندما يحني دور زميل آخر، 

قدِّم له أنَت أيًضا بعض املالحظات التي قد تُفيده يف تحسني مشهده املرسحي.

لنراِجْع

١. اُذكر الرصاع يف مشهدك املرسحي؟

٢. كيف سيساعد مشهدك املرسحي األشخاص عىل تعلُّم العيش بطريقة مستدامة؟

٣. اُذكر الشخصيات يف مشهدك املرسحي، واكتب وصًفا قصريًا عن كّل شخصية منها.

الموضوع ٤-١ الحياة المستدامة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أستخدم األداء التمثييل لتشجيع اآلخرين عىل • 

إعادة التدوير لتحقيق الحياة املستدامة.

أكتب سيناريو ملشهد مرسحي قصري.• 

أصنع غالًفا لسيناريو املشهد املرسحي.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

هل سبق لك أن شاركت يف مرسحية؟ ما الدور الذي لعبته؟ يف حال لم تشارك يف مرسحية من قبل،

فهل سبق لك أن شاهدت مرسحية؟

لنتعلَّْم

مرسحية عن الحياة املستدامة

يف كّل مّرة تشاهد مرسحية أو فيلًما 

أنَت  التليفزيون،  شاشة  عىل  عرًضا  أو 

أدواًرا  يؤّدون  ممثّلني  مجموعة  تشاهد 

يرتجل  ال  األحيان،  معظم  ففي  معيّنة. 

أحداث  يف  والترصفات  الحوار  املمثّلون 

القّصة، فاملؤّلف يكتب لهم النّص، أي ما 

يجب عليهم قوله وفعله.

٧٣ ٧٢

ُكن أنت الخبير!

املسح واملسح  والتمثيل  واألوبرا،  واملوسيقى،  الرقص، عزف  األداء  فنون  قد تشمل  املسحية.  العروض  أنواع مختلفة من  هناك 
املوسيقي، وعروض السحر، وعروض الوهم، والتمثيل الصامت، والكلمة املنطوقة، وعرائس الدمى، وفنون السريك، وفن األداء.

صلة بين المنزل والمدرسة
اُطلب من التالميذ مناقشة حبكة املسحية مع أفراد أرُستهم وأن 

يطلبوا منهم إعطاءهم األفكار!

نصيحة تعليمية
تدويرها  إعادة  تّمت  التي  املواد  استخدام  عىل  التالميذ  ع  شجِّ
احتفظ  والخرز.  والورق  املياه  زجاجات  من  مسحياتهم،  يف 
التالميذ  الفصل واطلب من  التدوير« يف غرفة  بصندوق »إعادة 
من  يتمّكنوا  حتى  املنتجات  تجميع  بعملية  يشاركوا  أن  كّلهم 

استخدامها كمكّمالت داعمة يف مسحياتهم.
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لنستكِشْف
مسحي  مشهد  فكرة  ابتكار  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
قصري حول الحياة املستدامة، ومساعدتهم عىل تقديم نقد بنّاء 

أو تلّقي نقد مماثل حول فكرة ما.

الوقت: ١٠ دقائق

ابتداع  عليهم  سيكون  بأنّه  وأخبهم  للتالميذ،  املوضوع  قدِّم 
املجاّلت  أو  الكتب  عليهم  ع  وزِّ قصري.  مسحي  مشهد  فكرة 

ليّطلعوا عليها.

يمكن  السبّورة، الئحة بقصص شعبية  اختياري: اُكتب عىل 
للتالميذ تعديلها لتتناسب مع املوضوع.

اِتِّبع خطوات روتني: نقاش ضمن مجموعة من اثنني إىل 	 
أربعة )املفّسة أدناه(

١.  ُقل عليكم أن تفّكروا يف الحبكة ويف الشخصيات. يمكنكم 
يف  ل  تجوَّ ذلك.  أردتم  إذا  دفاتركم  يف  املالحظات  تسجيل 

الفصل وراِقب التالميذ بينما يعملون بشكل فردّي.

يف  زمالئه  أحد  جنب  إىل  جنبًا  منكم  كّل  ليجلس  ٢.  ُقل 
الفصل. تشاركا أفكار املشهد املسحي القصري، وحبكته، 
لبعضكم  الراجعة  التغذية  ما  قدِّ بالتناوب.  وشخصياته 
اقرتاحات  ما  وقدِّ الفكرة  تحسني  كيفية  حول  البعض 
حول حوار الشخصيات. أصغيا بانتباه إىل تغذية زميلكم 

الراجعة.

لتشّكلوا  أخرى  ثنائية  مجموعة  إىل  اِنضّما  واآلن،  3.  ُقل 
وجه  إىل  وجًها  اِجلسوا  أشخاص.  أربعة  من  مجموعات 
الراجعة  تغذيتهم  التالميذ  يتشارك  أفكاركم.  وتشاركوا 
املّرة ضمن مجموعات من  لكن هذه  وأفكارهم من جديد 

أربعة أشخاص.

وهم  املجموعات  إىل  واستِمع  الفصل  غرفة  يف  ل  ٤.  تجوَّ
الحاجة.  دعت  ما  إذا  املساعدة  لهم  قدِّم  اآلراء.  يتبادلون 

اِحرص عىل أن يراجعوا بعض ما تعّلموه سابًقا.

٥.  اُطلب من بعض التالميذ تشارك أفكارهم مع زمالئهم يف 
الفصل.

اختياري: اِطرح عىل التالميذ أسئلة للتفكري يف عملية تقديم 
التغذية الراجعة، مثاًل: هل كان تقديم التغذية الراجعة عملية 
سهلة أو صعبة؟ ملاذا؟ هل وجدت أيًّا من التغذية الراجعة التي 

تلّقيتها مفيدة؟

لنراِجْع
اليوم  اكتسابها  التالميذ  التي عىل  املعرفة  الهدف: التأّكد من 

وتعزيزها.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِخترِب زميلك )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
سيختبون مكتسبات بعضهم بعًضا حول هذا الدرس.

٢.  ُقل اِجلسوا وجًها لوجه مع زميل لكم يف الفصل، عىل أن 
يطرح كّل واحد منكم األسئلة عىل اآلخر وتبادلوا األدوار يف 

طرح األسئلة واإلجابة عنها.

مالحظات  أعطهم  التالميذ.  وراقب  الفصل  يف  ل  3.  تجوَّ
حول املفاهيم التي اكتسبوها بشكل خاطئ )أو نسوها(، 

واملفاهيم التي اكتسبوها بشكل جيّد.

ح  ٤.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
التباسات. سلِّط الضوء عىل األمور  أّي معلومة خاطئة أو 

التي أحسنوا القيام بها.

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

وصف مواد االطالع الخاصة باملسحية التي توّزع عىل املتعلمني )مجالت، كتب( بالنسبة إىل فئة األكّفاء من أقرانهم يف درس الحياة املستدامة.
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املكاني  املشهد  إلطار  وصف  كتابة  عليهم  إنّه  للتالميذ  اختياري: ُقل 
توسيع  يمكنهم  الشخصيات.  حوار  من  أسطر  وبضعة  والديكور 

سيناريوهاتهم يف املنزل.
٦.  ُقل اآلن، أريد منكم تصميم غالف للسيناريو الخاّص بكم! اِقرأ اإلرشادات 
ع األدوات املطلوبة عىل التالميذ، واطلب منهم املبارشة  بصوت عاٍل، وزِّ

بإعداد أغلفتهم. ُقل تذّكروا أّن تصّمموا غالًفا لكّل ممثّل وواحًدا لكم.
اختياري: عندما ينتهي التالميذ من إعداد غالف واحد، اِجمع األغلفة كّلها 

وانسخها بحسب عدد الشخصيات يف كّل سيناريو.
٧.  اُطلب من التالميذ إرفاق كّل نّص بالغالف املناِسب له وتزويد كّل ممثّل 

بنسخة.
والقيام  الغالف  عن  متعّددة  نسخ  إعداد  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 

بعملية تغليف األوراق يف املنزل.

الموضوع ٤-٢ ص. ٧٤-٧٥

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

عندما يتوّزع التالميذ ضمن مجموعات للتمّرن عىل 
مشاهدهم املسحية القصرية، ُقل أنتم سوف تكونون 
كتّاب النصوص ومخرجيها. اختاروا لكّل زميل لكم 
دوًرا يؤّديه وأعطوه اإلرشادات الالزمة حول املكان 

الذي عليه الوقوف فيه وكيفية قراءته للنّص.

ضمن  املحور  موضوع  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
سياق جديد، تدريبهم عىل ابتكار األفكار وتنظيمها، 
ن يف تجربتهم. استخدامهم مهاراتهم اإلبداعية، والتمعُّ

الوقت: ١٥ دقيقة
ذ	  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

فكِّر

ع التالميذ ضمن مجموعات صغرية واطلب  ١.  وزِّ
املسحي  املشهد  حول  أفكارهم  تشارك  منهم 

القصري والشخصيات )من الحّصة السابقة(.

اآلن  ستكتبون  ُقل  النقاش  من  ينتهون  ٢.  عندما 
نّص مشهدكم املسحي القصري.

خطِّط

ملشهد  نموذج  عىل  نظرة  سنلقي  أّواًل،  3.  ُقل 
نموذج  قراءة  التالميذ  عىل  قصري.  مسحي 
األسئلة،  اِطرح  سيناريو.  بداية  من  لصفحة 
ما  القصري؟  املسحي  املشهد  يبدأ  كيف  مثاًل: 

الطريقة املعتمدة يف كتابة الحوار؟

نّص  لكتابة  استعداًدا  مالحظاتكم  نظِّموا  ٤.  ُقل 
بلون  القصري. ضعوا خطًّا  املسحي  مشهدكم 
من اختياركم تحت املعلومات املرتبطة باإلطار 
املكاني والديكور، واستخدموا لونًا آخر لوضع 
شخصية.  بكّل  الخاّص  الحوار  تحت  خّط 
ل يف الفصل وراِقب التالميذ ملساعدتهم إذا  تجوَّ

ما دعت الحاجة.

ذ نفِّ

مشاهدهم  سيناريو  يكتبون  التالميذ  ٥.  دَع 
أوراق  استخدام  يمكنهم  القصرية.  املسحية 
مستقّلة يف حال احتاجوا إىل مزيد من املساحة.

اُكتب قّصتك عىل شكل سيناريو. 

اآلن، سوف تصّمم غالًفا للسيناريو الذي كتبته! اِحرص عىل أن تضع عنوانًا، وأن تكتب اسمك يف املكان 

الخاص باملؤّلف. فكِّر يف صورة تُظهر املوضوع الذي يدور حوله مشهدك. اُرسم هذه الصورة عىل الغالف، 

مستخدًما أّي نوع من أقالم التلوين، أو ُفَسيِْفساء ورقية.

عند االنتهاء من كتابة السيناريو، تأّكد من توّفر نسخة منه لكّل ممثّل، باإلضافة إىل نسختك أنَت. بعدها، 

استخِدم الغالف الذي صّممته لتغليف صفحات السيناريو بواسطة الدبّاسة، أو الخيوط، أو األسالك، أو 

املشابك، لتثبيت الورق مع الغالف. وزِّع السيناريو عىل املمثّلني، وتدّربوا عىل أداء املشهد. وعندما تصبحوا 

مستعّدين، اعرضوا املشهد أمام اآلخرين!

لنراِجْع

١. مّما استوحيت السيناريو الذي كتبته؟

٢. ما الجزء األكثر متعة الذي صادفته يف هذا املرشوع؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٤-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

لقد سبق أن أمعنَت التفكري لتؤّلف أفكاًرا خاصة بالشخصيات والَحبْكة، بما يصلح لكتابة مشهد مرسحي 

قصري يدور حول الحياة املستدامة. حان الوقت اآلن، لتبدأ يف كتابة مشهدك املرسحي عىل الورق. بعدها، 

يف  نضعها  ما  عادة  رضورية،  غري  مواّد  وهي  البيئة  من  مستهلكة  مواّد  من  للسيناريو  غالًفا  ستصنع 

النفايات. ويف النهاية، ستتدّرب مع زمالئك عىل أداء هذا املشهد.

إليك نموذًجا لصفحة من بداية سيناريو. تأّمل جيًّدا يف كيفية وصف اإلطار املكاني والديكور، 

وكيفية تنظيم الحوار.

�ا��ًّا ا��ا���، ����ة �� �ّ�ة، ���� اإلطار والديكور: ��

ا���ا� ��� ��ا� ا����، �� �ا��ة ����

��ا���� ��ّ��ة، ،���� ���ة ��� �ٔ�ّدي

ا���ا�ا� ���� ��ّ��ة ��ّة ا��ا��ة ��

������ا ��ُ�اد ا���

���ا� �ّ��ُ ��� ا��ا��ة، ��ام األم ���

ا����ا�ا�������ا��ا���� �� ����ة

األ��� ا����ة ��

����ا ��������ة ��� ��������ة،

�ا��ة ��ا�ا�����

جميلة

���� �ا ا���ا�ا� ��� ��� ���

ا���ا�ا� ����� ��اد� ��ّة ��� ������ا األم ����

األم

����ة �ا ا������، ا������ ��اد� ��ّة �� ����ا

الموضوع ٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٧٥ ٧٤٧٥

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

التمهيد املسبق للمصطلحات الجديدة )اإلطار املكاني، الديكور، السيناريو، الغالف( لفئات الدمج، وإعطاء أمثلة واقعية وبسيطة ويمكن االستعانة يف ذلك 
بمعّلم غرفة املصادر.



١٣9

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون.  ٥.  تجوَّ
م لهم املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحِرص عىل  قدِّ

أن ترتكز النقاشات عىل معلومات من النّص.

بعض  مًعا  سنراجع  العمل  عن  توّقفوا  ٦.  ُقل 
أو  خاطئة  معلومة  أّي  ح  صحِّ املفاهيم. 
التباسات. سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا 

القيام بها.

٧.  يف نهاية هذه الفقرة، ُقل أحسنتم! لقد تعّلمتم 
الكثري يف هذا الدرس.

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إكمال  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
التطّور؛  الدعم الذي يساعدهم عىل  صادق وإيجاد 

تحفيز التفكري الناقد.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: ٣-٢-١	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«. 

٢.  اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 
»يمكنني أن...«.

لديكم  هدف.  كّل  إتقانكم  مدى  يف  فّكروا  3.  ُقل 
ا،  جدًّ جيّد  بمستوى  أتقنته  خيارات:  ثالثة 
أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود أكب. 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

٤.  ُقل بعد إكمالكم التقييم الذاتي اُكتبوا يل قائمة 
فيها:

هذا 	  يف  اهتمامكم  أثارت  مفاهيم  ثالثة 
الدرس.

سؤاالن تريدون أن تطرحهما عيلّ.	 

أنجزتموه 	  أمر  ربّما  بالفخر،  أشعركم  يشء 
بشكل جيّد.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

ح أّي أسئلة ما زالت عالقة  ٥.  يف الدرس التايل، وضِّ
لدى التالميذ.

أنشطة التوّسع
مسح  قاعة  الفصل  أّن  سنفرتض  اآلن،  ١.  ُقل 
والجهة األمامية منه هي خشبة املسح! اِستدِع 
القصرية  املسحية  مشاهدهم  لتمثيل  التالميذ 
أمام زمالئهم. ذكِّر التالميذ برضورة التصفيق 

عند انتهاء كّل مشهد.

يف  الشخصيات  أزياء  تصميم  التالميذ  ٢.  عىل 
أن  يمكنهم  القصرية.  املسحية  مشاهدهم 
ضمن  زمالئهم  عىل  يعرضوها  ثّم  يرسموها 

مجموعات ثنائية أو صغرية.

لنراِجْع
املحتوى،  عن  متعّددة  نظر  وجهات  التالميذ  الهدف: اِكتساب 

وتأّكدهم من فهمهم مقارنة باآلخرين.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء	 

أنّهم  لهم  وارشح  »لنراِجْع«.  فقرة  إىل  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
ويباينون  وسيقارنون  اآلخرين،  مع  تعّلموه  ما  سرياجعون 

فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

يف  زمالئك  مع  اِجِلس  أشخاص،  أربعة  من  مجموعات  يف  ٢.  ُقل 
الفصل ضمن دائرة. ثّم اِخرت زمياًل واجلسا جنبًا إىل جنب.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

٤.  ُقل اآلن مع زميلك اِسأل السؤال األّول وأِجب عنه، ثّم تناقشا يف 
كيفية تشابه إجابتيكما أو اختالفهما. قبل أن تنتقلوا إىل السؤال 

التايل اختاروا زمياًل آخر. ستفعلون ذلك لكّل سؤال.

اُكتب قّصتك عىل شكل سيناريو. 

اآلن، سوف تصّمم غالًفا للسيناريو الذي كتبته! اِحرص عىل أن تضع عنوانًا، وأن تكتب اسمك يف املكان 

الخاص باملؤّلف. فكِّر يف صورة تُظهر املوضوع الذي يدور حوله مشهدك. اُرسم هذه الصورة عىل الغالف، 

مستخدًما أّي نوع من أقالم التلوين، أو ُفَسيِْفساء ورقية.

عند االنتهاء من كتابة السيناريو، تأّكد من توّفر نسخة منه لكّل ممثّل، باإلضافة إىل نسختك أنَت. بعدها، 

استخِدم الغالف الذي صّممته لتغليف صفحات السيناريو بواسطة الدبّاسة، أو الخيوط، أو األسالك، أو 

املشابك، لتثبيت الورق مع الغالف. وزِّع السيناريو عىل املمثّلني، وتدّربوا عىل أداء املشهد. وعندما تصبحوا 

مستعّدين، اعرضوا املشهد أمام اآلخرين!

لنراِجْع

١. مّما استوحيت السيناريو الذي كتبته؟

٢. ما الجزء األكثر متعة الذي صادفته يف هذا املرشوع؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٤-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

لقد سبق أن أمعنَت التفكري لتؤّلف أفكاًرا خاصة بالشخصيات والَحبْكة، بما يصلح لكتابة مشهد مرسحي 

قصري يدور حول الحياة املستدامة. حان الوقت اآلن، لتبدأ يف كتابة مشهدك املرسحي عىل الورق. بعدها، 

يف  نضعها  ما  عادة  رضورية،  غري  مواّد  وهي  البيئة  من  مستهلكة  مواّد  من  للسيناريو  غالًفا  ستصنع 

النفايات. ويف النهاية، ستتدّرب مع زمالئك عىل أداء هذا املشهد.

إليك نموذًجا لصفحة من بداية سيناريو. تأّمل جيًّدا يف كيفية وصف اإلطار املكاني والديكور، 

وكيفية تنظيم الحوار.

�ا��ًّا ا��ا���، ����ة �� �ّ�ة، ���� اإلطار والديكور: ��

ا���ا� ��� ��ا� ا����، �� �ا��ة ����

��ا���� ��ّ��ة، ،���� ���ة ��� �ٔ�ّدي

ا���ا�ا� ���� ��ّ��ة ��ّة ا��ا��ة ��

������ا ��ُ�اد ا���

���ا� �ّ��ُ ��� ا��ا��ة، ��ام األم ���

ا����ا�ا�������ا��ا���� �� ����ة

األ��� ا����ة ��

����ا ��������ة ��� ��������ة،

�ا��ة ��ا�ا�����

جميلة

���� �ا ا���ا�ا� ��� ��� ���

ا���ا�ا� ����� ��اد� ��ّة ��� ������ا األم ����

األم

����ة �ا ا������، ا������ ��اد� ��ّة �� ����ا

الموضوع ٤-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

٧٥ ٧٤٧٥
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الموضوع ٥-١ ص. ٧٦-٧٧

ميزانية األُسرة
األهداف

وبطريقة 	  بحكمة  التسّوق  أّن  كيف  أرشح 
مستدامة مفيد لكوكب األرض ومليزانية األرُسة.

أضع ميزانية.	 

عىل 	  املال  فيها  يؤثّر  التي  األخرى  الطرق  أرشح 
الحياة املستدامة.

المهارات الحياتية

إدارة املواقف بطريقة فّعالة	 

تحديد املشكالت والقضايا	 

الِقيَم

تحّمل املسئولية	 

القضايا والتحديات

التنمية املستدامة	 

األدوات المطلوبة

ملصقات املالحظات	 

كيفية  وإىل  األرُسة،  ومليزانية  األرض  لكوكب  مفيد 
فيها  يؤثّر  التي  األخرى  الطرق  وإىل  ميزانية،  وضع 

املال عىل الحياة املستدامة.

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذكِّرهم بالرتكيز عليها  ٥.  سجِّ
خالل الدرس.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: 3 دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: ماذا عيلّ أن أفعل؟ )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف هذا 
الدرس، كيفية اّدخار املال واعتماد نمط حياة مستدامة.

٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

ز  حفِّ اآلن؟  حتّى  طبّقتم  األهداف  من  أيًّا  اختياري: اِسأل 
التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار.

3.  اِسأل ما الذي يجب االنتباه إليه خالل هذا الدرس؟

عيلّ  مثاًل:  األفكار،  بعض  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  ٤.  حفِّ
مستدامة  وبطريقة  بحكمة  التسّوق  أّن  إىل  االنتباه 

لنستكِشْف

اِعمل مع زمالئك يف مجموعة. تخيّلوا أنّكم أفراد أُرسة تضع ميزانية شهرية لها. حّددوا أوجه اإلنفاق. كم 

بقي لديكم من املال؟ عىل ماذا تنفقون هذا املبلغ؟ أو هل من األفضل أن تّدخروه؟ 

لنراِجْع

١.  كيف يكون الحفاظ عىل مالك طريقة لعيش حياة مستدامة؟

٢.  أّي من األفكار التي قرأَت عنها أو سمعَت عنها قد تكون تجربتها ممتعة؟

٣.  كيف غيّر هذا املوضوع فكرتك عن إنفاق املال؟

الموضوع ٥-١ ميزانية األُسرة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح كيف أّن التسّوق بحكمة وبطريقة • 

مستدامة مفيد لكوكب األرض ومليزانية األُرسة.

أضع ميزانية.• 

أرشح الطرق األخرى التي يؤثّر فيها املال• 

عىل الحياة املستدامة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

اُذكر بنود وضع امليزانية التي تساعد أُرستك عىل اّدخار املال.

لنتعلَّْم

كيف نّدخر املال؟

الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير هي طرق رائعة للحياة بطريقة مستدامة، 

فهي تساعد عىل املحافظة عىل املصادر الطبيعية وحمايتها. ومن طرق الحياة بطريقة مستدامة، مراعاة 

إنفاق املال بحرص.

واملالبس  الطعام  مثل  إليها،  يحتاجون  رضورية  أشياء  عىل  املال  أُرستك  أفراد  يُنفق  شهر،  كّل  يف 

واملسكن. وقد ينفقون املال أيًضا عىل أشياء يرغبون يف الحصول عليها، مثل الحلوى والكتب. كيف يمكن 

ألفراد أُرستك التأّكد من الحصول عىل ما يحتاجون إليه من دون تبذير أموالهم؟

إليك بعض األفكار التي يمكن أن تتشاركها مع أُرستك حول ميزانية األُرسة.

 اِبدأ باالّدخار َضع ميزانية 
 أصِلح األشياء،

 ال تستبدلها
 تسوَّق بذكاء

تحديد امليزانية أمر 

مفيد. فامليزانية عبارة 

عن قائمة باألموال 

التي تجنيها كّل شهر، 

واألموال التي يجب 

أن تنفقها كّل شهر. 

فامليزانية تساعدك 

يف معرفة فيَم أُنِفَقت 

أموالك، واملبلغ املايل 

املتبّقي لديك.

حاِول أن تّدخر جزًءا 

ولو يسريًا من املال 

كّل شهر، فمّدخراتك 

ستزداد بعدها 

برسعة.

أحيانًا ينكرس بعض 

األشياء، وهذا ال 

يعني أنّه يجب 

التخّلص منها. إذا 

تعّلمت املهارات 

األساسية إلصالح 

األشياء، يمكنك 

إصالح العديد منها، 

ولن تضطّر إىل رشاء 

أشياء جديدة. 

قبل التسّوق َضع قائمة بما 

تحتاج إليه والتِزم بها. اِخَرت 

األشياء التي تحتاج إليها 

بالكّميّات املناِسبة. اِبحث عن 

العروض التي يقّل فيها سعر 

الوحدة نتيجة لوجود أكثر 

من وحدة من املنتج يف عبّوة 

واحدة. ولكن، ال تدع ذلك 

يقودك نحو رشاء أشياء أو 

كّميّات ال تحتاج إليها.

٧٧ ٧٦
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لنتفاَعْل مًعا
وتعاون  وإبداع،  بسعة،  العمل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 

لتوليد األفكار حول طرق اّدخار املال.

الوقت: ١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: مولِّد األفكار	 

١.  قدِّم فقرة »لنتفاَعْل مًعا«، واقرأ السؤال بصوت عاٍل.

دون  من  األفكار  من  الكثري  يف  بسعة  اآلن  سنفّكر  ٢.  ُقل 
توّقف!

3.  دَع التالميذ يجلسون ضمن مجموعات من ثالثة إىل أربعة 
أشخاص.

٤.  ُقل يحتاج أحد أعضاء الفريق إىل ورقة وقلم حب )أو قلم 
رصاص(. سيتوىّل هذا الشخص تسجيل أفكار كّل الفريق.

٥.  ُقل أمامكم دقيقة أو اثنتان لكتابة كّل األفكار التي ترد إىل 
أذهانكم! ال تتوّقفوا!

ُقل  دقائق  سبع  مرور  وبعد  النشاط.  فيبدأ  انطلقوا!  ٦.  ُقل 
توّقفوا!

واطلب  املالحظات،  ملصقات  بعض  مجموعة  كّل  ٧.  اِمنح 
املفّضلة  األفكار  من  ثالثًا  أو  فكرتني  يختاروا  أن  منهم 

لديهم ويكتبوها عىل ملصقات املالحظات.

اآلن،  للتالميذ علينا  ُقل  األفكار.  السبّورة: مولِّد  8.  اُكتب عىل 
كّل  اُطلب من ممثّل  األفكار!  مولِّد  إىل  أفكارنا  أن نضيف 
املالحظات  ملصقات  عىل  املدّونة  األفكار  قراءة  مجموعة 

وإلصاقها عىل السبّورة.

لم  أفكار  إضافة  فقط  يمكنهم  بأنّه  التالميذ  اختياري: أخِب 
ترد يف مولِّد األفكار. بالتايل، ال يمكنهم إضافة أّي أفكار سبق 

أن ذكرتها مجموعة أخرى.

لنتعلَّْم
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم 

املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: ١٥–٢٠ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: خريطة ذهنية )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتعلَّْم«. اِقرأ عنوان النّص.

كيف  فيه:  واكتب  السبّورة  وسط  يف  كبريًا  مربًّعا  ٢.  اُرسم 
نّدخر املال؟

3.  دَع التالميذ يقرأون نّص فقرة »لنتعلَّْم«.

من  وتطلب  عاٍل  بصوت  النّص  تقرأ  أن  اختياري: يمكنك 
التالميذ املتابعة معك يف كتبهم.

من  املزيد  إلضافة  النّص  يف  املفيدة  النقاط  عند  ف  ٤.  توقَّ
إىل  اُنظر  السبّورة.  عىل  الذهنية  الخريطة  يف  املعلومات 
تعّلمه  ملا  مرئي  تنظيم  هو  الهدف  كاقرتاح.  أدناه  املثال 

التالميذ عن املوضوع.

النّص، اِطرح عليهم املزيد  اختياري: بعد االنتهاء من قراءة 
من األسئلة.

عىل  أو  دفاتركم  يف  الذهنية  الخريطة  اُنسخوا  اختياري: ُقل 
ورقة مستقّلة.

لنستكِشْف

اِعمل مع زمالئك يف مجموعة. تخيّلوا أنّكم أفراد أُرسة تضع ميزانية شهرية لها. حّددوا أوجه اإلنفاق. كم 

بقي لديكم من املال؟ عىل ماذا تنفقون هذا املبلغ؟ أو هل من األفضل أن تّدخروه؟ 

لنراِجْع

١.  كيف يكون الحفاظ عىل مالك طريقة لعيش حياة مستدامة؟

٢.  أّي من األفكار التي قرأَت عنها أو سمعَت عنها قد تكون تجربتها ممتعة؟

٣.  كيف غيّر هذا املوضوع فكرتك عن إنفاق املال؟

الموضوع ٥-١ ميزانية األُسرة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح كيف أّن التسّوق بحكمة وبطريقة • 

مستدامة مفيد لكوكب األرض ومليزانية األُرسة.

أضع ميزانية.• 

أرشح الطرق األخرى التي يؤثّر فيها املال• 

عىل الحياة املستدامة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

اُذكر بنود وضع امليزانية التي تساعد أُرستك عىل اّدخار املال.

لنتعلَّْم

كيف نّدخر املال؟

الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير هي طرق رائعة للحياة بطريقة مستدامة، 

فهي تساعد عىل املحافظة عىل املصادر الطبيعية وحمايتها. ومن طرق الحياة بطريقة مستدامة، مراعاة 

إنفاق املال بحرص.

واملالبس  الطعام  مثل  إليها،  يحتاجون  رضورية  أشياء  عىل  املال  أُرستك  أفراد  يُنفق  شهر،  كّل  يف 

واملسكن. وقد ينفقون املال أيًضا عىل أشياء يرغبون يف الحصول عليها، مثل الحلوى والكتب. كيف يمكن 

ألفراد أُرستك التأّكد من الحصول عىل ما يحتاجون إليه من دون تبذير أموالهم؟

إليك بعض األفكار التي يمكن أن تتشاركها مع أُرستك حول ميزانية األُرسة.

 اِبدأ باالّدخار َضع ميزانية 
 أصِلح األشياء،

 ال تستبدلها
 تسوَّق بذكاء

تحديد امليزانية أمر 

مفيد. فامليزانية عبارة 

عن قائمة باألموال 

التي تجنيها كّل شهر، 

واألموال التي يجب 

أن تنفقها كّل شهر. 

فامليزانية تساعدك 

يف معرفة فيَم أُنِفَقت 

أموالك، واملبلغ املايل 

املتبّقي لديك.

حاِول أن تّدخر جزًءا 

ولو يسريًا من املال 

كّل شهر، فمّدخراتك 

ستزداد بعدها 

برسعة.

أحيانًا ينكرس بعض 

األشياء، وهذا ال 

يعني أنّه يجب 

التخّلص منها. إذا 

تعّلمت املهارات 

األساسية إلصالح 

األشياء، يمكنك 

إصالح العديد منها، 

ولن تضطّر إىل رشاء 

أشياء جديدة. 

قبل التسّوق َضع قائمة بما 

تحتاج إليه والتِزم بها. اِخَرت 

األشياء التي تحتاج إليها 

بالكّميّات املناِسبة. اِبحث عن 

العروض التي يقّل فيها سعر 

الوحدة نتيجة لوجود أكثر 

من وحدة من املنتج يف عبّوة 

واحدة. ولكن، ال تدع ذلك 

يقودك نحو رشاء أشياء أو 

كّميّات ال تحتاج إليها.

٧٧ ٧٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

الصورة  وصف 

للفئات  املتضمنة 

التعّرف  مع  املالية 

عليها ملسيًّا.



١٤٢

لنستكِشْف

اِعمل مع زمالئك يف مجموعة. تخيّلوا أنّكم أفراد أُرسة تضع ميزانية شهرية لها. حّددوا أوجه اإلنفاق. كم 

بقي لديكم من املال؟ عىل ماذا تنفقون هذا املبلغ؟ أو هل من األفضل أن تّدخروه؟ 

لنراِجْع

١.  كيف يكون الحفاظ عىل مالك طريقة لعيش حياة مستدامة؟

٢.  أّي من األفكار التي قرأَت عنها أو سمعَت عنها قد تكون تجربتها ممتعة؟

٣.  كيف غيّر هذا املوضوع فكرتك عن إنفاق املال؟

الموضوع ٥-١ ميزانية األُسرة

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح كيف أّن التسّوق بحكمة وبطريقة • 

مستدامة مفيد لكوكب األرض ومليزانية األُرسة.

أضع ميزانية.• 

أرشح الطرق األخرى التي يؤثّر فيها املال• 

عىل الحياة املستدامة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

اُذكر بنود وضع امليزانية التي تساعد أُرستك عىل اّدخار املال.

لنتعلَّْم

كيف نّدخر املال؟

الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير هي طرق رائعة للحياة بطريقة مستدامة، 

فهي تساعد عىل املحافظة عىل املصادر الطبيعية وحمايتها. ومن طرق الحياة بطريقة مستدامة، مراعاة 

إنفاق املال بحرص.

واملالبس  الطعام  مثل  إليها،  يحتاجون  رضورية  أشياء  عىل  املال  أُرستك  أفراد  يُنفق  شهر،  كّل  يف 

واملسكن. وقد ينفقون املال أيًضا عىل أشياء يرغبون يف الحصول عليها، مثل الحلوى والكتب. كيف يمكن 

ألفراد أُرستك التأّكد من الحصول عىل ما يحتاجون إليه من دون تبذير أموالهم؟

إليك بعض األفكار التي يمكن أن تتشاركها مع أُرستك حول ميزانية األُرسة.

 اِبدأ باالّدخار َضع ميزانية 
 أصِلح األشياء،

 ال تستبدلها
 تسوَّق بذكاء

تحديد امليزانية أمر 

مفيد. فامليزانية عبارة 

عن قائمة باألموال 

التي تجنيها كّل شهر، 

واألموال التي يجب 

أن تنفقها كّل شهر. 

فامليزانية تساعدك 

يف معرفة فيَم أُنِفَقت 

أموالك، واملبلغ املايل 

املتبّقي لديك.

حاِول أن تّدخر جزًءا 

ولو يسريًا من املال 

كّل شهر، فمّدخراتك 

ستزداد بعدها 

برسعة.

أحيانًا ينكرس بعض 

األشياء، وهذا ال 

يعني أنّه يجب 

التخّلص منها. إذا 

تعّلمت املهارات 

األساسية إلصالح 

األشياء، يمكنك 

إصالح العديد منها، 

ولن تضطّر إىل رشاء 

أشياء جديدة. 

قبل التسّوق َضع قائمة بما 

تحتاج إليه والتِزم بها. اِخَرت 

األشياء التي تحتاج إليها 

بالكّميّات املناِسبة. اِبحث عن 

العروض التي يقّل فيها سعر 

الوحدة نتيجة لوجود أكثر 

من وحدة من املنتج يف عبّوة 

واحدة. ولكن، ال تدع ذلك 

يقودك نحو رشاء أشياء أو 

كّميّات ال تحتاج إليها.

٧٧ ٧٦

ُكن أنت الخبير!
الرشاء  نفقات  لتقليص  املنزل  يف حديقة  والخضار  الفواكه  زراعة  مستدامة،  حياة  نمط  واعتماد  املال  الّدخار  األخرى  الطرق  من 
من السوبرماركت، وكذلك إطفاء األضواء واآلالت الكهربائية عند الخروج من الغرفة أو عند االنتهاء من استعمالها لتوفري الطاقة 
وخفض قيمة فواتريها، وأيًضا أخذ الغذاء املعّد يف املنزل إىل مكان العمل أو املدرسة يف أوعية قابلة إلعادة االستخدام، لتجنّب رشاء 
الطعام الجاهز الذي غالبًا ما يتطّلب استهالك الكثري من مواّد التغليف، إضافة إىل فتح نوافذ املنزل لدخول الهواء بداًل من تشغيل 
أجهزة التبيد، وصناعة مساحيق التنظيف الخاّصة بنا باستخدام مكّونات منخفضة الثمن وطبيعية وذلك لتقليص استعمال املواّد 

الكيمائية املرّضة وتوفري املال، وكذلك أيًضا اختصار وقت االستحمام لتوفري املياه والتقليل من قيمة فاتورتها.
لكّل  أفضل.  أفكار  إىل  الجيّدة  األفكار  تحويل  عىل  تساعد  إذ 
إىل آخر،  منّا وجهات نظر خاّصة به وهي تختلف من شخص 
وبالتايل، قد يقّدم زمالؤهم يف الفصل أفكاًرا لم تخطر عىل بالهم.

صلة بين المنزل والمدرسة
تنظيم  كيفية  عن  أرُسهم  أفراد  يسألوا  أن  التالميذ  من  اُطلب 
طرق  حول  يقدمونها  التي  النصائح  هي  وما  األرُسة  ميزانية 

توفري املال. هل هناك أفكار لم تتم مناقشتها يف هذا الدرس؟

نصيحة تعليمية
قد ال يكون بعض التالميذ معتادين عىل تقديم التغذية الراجعة، 
وقد تكون تعليقاتهم انتقادية إىل حّد كبري أو غري مفيدة. راِقبهم 
عن كثب لتتأّكد من أنّهم يساعدون بعضهم البعض ويترّصفون 
باحرتام. يمكنك أيًضا أن تعطيهم بعض األمثلة عن النقد البنّاء 
وغري البنّاء. كذلك، قد ال يكون بعضهم معتاد عىل تلّقي التغذية 
الراجعة، وقد يترّصفون بطريقة دفاعية أو قد ال يتقبّلون فكرة 

تغيري وجهات نظرهم. ذكِّر التالميذ بأّن التغذية الراجعة مهّمة



١٤٣

لنستكِشْف
الهدف: تمكني التالميذ من تبادل األفكار بفّعالية حول كيفية 
اّدخار األرُسة املال، ومقارنة مستوى فهمهم أو وجهات نظرهم 

باآلخرين.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِستِدر وتحدَّث )املفّسة أدناه(	 

١.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل.

اُطلب  والرواتب.  املال  قيمة  التالميذ  يدرك  ال  اختياري: قد 
من  للتأّكد  امُلبتَدعة  األرُسة  دخل  حول  اقرتاحات  تقديم  منهم 
قائمة  اُكتب  واقعية.  مبالغ  باستخدام  النشاط  ينجزون  أنّهم 
ما دعت  إذا  السبّورة،  امُلحتَمل عىل  الدخل  أو  الدخل  بمعّدالت 

الحاجة.

٢.  ُقل ليجلس كّل منكم جنبًا إىل جنب أحد زمالئه يف الفصل 
وتناقشا حول دخل األرُسة، وكيفية إنفاقها املال واّدخاره. 
ال املالحظات عىل دفرتكما. اِحرصا عىل رشح األسباب  سجِّ
التي تدفعكما إىل التمّسك بفكرتكما أو رأيكما. أصغيا إىل 

أفكار زمالئكم وتوّصلوا إىل توافق.

ق من تشارك التالميذ أفكارهم مع أفكار زمالئهم يف  3.  تحقَّ
الفصل ومن عدم خروجهم عن املوضوع.

رفع  التالميذ  من  اُطلب  مجدًدا.  عاٍل  بصوت  النّص  ٤.  اِقرأ 
يشاركون  َدعهم  أفكارهم.  مشاركة  يف  رغبوا  إذا  أيديهم 
أفكارهم حول كيفية إنفاق األرُسة للمال واّدخاره، وكيفية 

توّصلهم إىل هذه القرارات.

لنراِجْع
اليوم  اكتسابها  التالميذ  التي عىل  املعرفة  الهدف: التأّكد من 

وتعزيزها.

الوقت: ٥–١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِخترِب زميلك )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
سيختبون مكتسبات بعضهم بعًضا حول هذا الدرس.

٢.  ُقل اِجلسوا وجًها لوجه مع زميل لكم يف الفصل، عىل أن 
يطرح كّل واحد منكم األسئلة عىل اآلخر وتبادلوا األدوار يف 

طرح األسئلة واإلجابة عنها.

مالحظات  أعطهم  التالميذ.  وراقب  الفصل  يف  ل  3.  تجوَّ
حول املفاهيم التي اكتسبوها بشكل خاطئ )أو نسوها(، 

واملفاهيم التي اكتسبوها بشكل جيّد.

ح  ٤.  ُقل توّقفوا عن العمل لنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
التباسات. سلِّط الضوء عىل األمور  أّي معلومة خاطئة أو 

التي أحسنوا القيام بها.



١٤٤

ل يف الفصل واستمع إىل الثنائيات أو املجموعات أثناء  ٦.  تجوَّ
مراجعة  عىل  اِحرص  الحاجة.  عند  وساِعدهم  نقاشها. 

التالميذ بعض املعلومات السابقة.

٧.  اُطلب من بعض التالميذ مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم يف 
الفصل.

الموضوع ٥-٢ ص. ٧8-٧9

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية:

طائرة  رشاء  دينا  تريد  األّول،  األسبوع  يف  ُقل 
الطائرة  )ثمن  ذلك؟  يف  املشكلة  ما  ورقية. 
سوى تملك  ال  و»دينا«  جنيه   ٢٥  الورقية 

حلول  اقرتاح  عىل  التالميذ  ع  شجِّ جنيهات(.   ١0
لهذه املشكلة.

بطريقة  النشاط  أو  النقاش  هذا  الهدف: إدارة 
التي  باملعلومات  وربطه  األهداف  تحقيق  تضمن 
واّدخار  امليزانية  إعداد  حول  اآلن  حتّى  اكتسبوها 

املال.

الوقت: ٢٠ دقيقة

مجموعة 	  ضمن  نقاش  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
من اثنني إىل أربعة

ف  ١.  اِقرأ املقطع األّول من النّص بصوت عاٍل. توقَّ
بعد كّل سؤال واطلب من التالميذ رفع أيديهم 
إذا كانوا يريدون اإلجابة. نظِّم نقاًشا يف الفصل 

حول كيفية إنفاق التالميذ أموالهم.

٢.  اِقرأ املقطع الثاني بصوت عاٍل. اِستكِشف كّل 
كّل  تسمية  منهم  واطلب  التالميذ  مع  صورة 

منتج وذكر ثمنه.

الصفحة  يف  األسئلة  قراءة  التالميذ  من  3.  اُطلب 
عنها.  لإلجابة  الوقت  بعض  وامنحهم  التالية 

ل يف الفصل وراِقب عمل التالميذ. تجوَّ

٤.  ُقل فليجلس كّل منكم جنبًا إىل جنب زميل له يف 
الواحد  األسئلة  إجاباتكما عن  الفصل. تشاركا 
تلو اآلخر وعّللوها. ليصغ كّل منكم بانتباه إىل 

إجابات زميله.

أخرى  ثنائية  مجموعة  إىل  اآلن،  انضّما  ٥.  ُقل 
وشّكال مجموعة من أربعة أشخاص. فليجلس 
إجاباتكم.  وتشاركوا  لوجه  وجًها  اثنني  كّل 
الراجعة  وتغذيتهم  إجاباتهم  التالميذ  يتشارك 
من  مجموعات  ضمن  املّرة  هذه  لكن  مجّدًدا، 

أربعة أشخاص.

١.  يف األسبوع األّول حصلت دينا عىل ١٠ جنيهات. ماذا يمكنها أن تشرتي بهذا املبلغ؟ هل ترى أن تشرتي 

دينا أحد هذه املنتجات اآلن؟ برِّر إجابتك.

وماذا  الثالث؟  األسبوع  يف  املال  من  لديها  يكون  كم  والثاني.  األّول  األسبوَعني  يف  شيئًا  دينا  تشِرت  ٢.  لم 

يمكنها أن تشرتي اآلن؟ هل ترى أن تشرتي دينا شيئًا اآلن؟ برِّر إجابتك.

٣.  لم تشِرت دينا شيئًا يف األسابيع األّول والثاني والثالث والرابع، وحصلت أيًضا عىل ١٠٠ جنيه كهدية من 

جّدتها. ماذا يمكنها أن تشرتي اآلن؟ هل ترى أن تنفق دينا هذا املبلغ اآلن؟ برِّر إجابتك.

من  عليه  حصلت  الذي  املال  إىل  باإلضافة  الخاّص،  مرصوفها  اّدخرت  إذا  دينا  تشرتي  أن  يمكن  ٤.  ماذا 

جّدتها لفرتة أطول بعد؟

٥. لو كنت مكان دينا، ماذا كنت لتشرتي؟ وملاذا؟ 

٦. كيف تنفق مرصوفك الخاّص عادة؟ هل تّدخر جزًءا منه؟ 

لنراِجْع

١. ملاذا يُعترب اّدخار املال فكرة جيّدة؟

٢. ماذا يمكن أن تتعّلم من تجربتك مع مرصوفك الخاّص حول وضع امليزانية؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٥-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٥-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

يجب أن يخّطط أفراد األُرسة لوضع ميزانية شهرية. ولكن، أنَت أيًضا يمكنك أن تضع ميزانية ملرصوفك 

الخاّص. كيف تنفق مرصوفك الخاّص؟ بعض األطفال قد ينفقون مرصوفهم الخاّص عندما يحصلون 

عليه، لرشاء منتجات بسيطة مثل الحلوى أو أقالم التلوين أو كتاب جديد للقراءة. إذ اّدخرت مبلًغا من 

املال، فكيف تنفقه؟ لنحاول إنجاز نشاط مًعا فنعرف ما قد تفعله. 

دينا يف الصّف الرابع. وهي تحصل كّل أسبوع عىل مرصوف خاّص تبلغ قيمته ١٠ جنيهات. تذهب إىل 

السوق مع والدتها كّل أسبوع وتأخذ معها مرصوفها الخاّص. لنرى ما املنتجات املتوّفرة لرشائها. 

٢٥ جنيه

١٠ جنيه

٢٥ جنيه٢٠٠ جنيه

٢٠ جنيه

١٠ جنيه

١٢٥ جنيه

جنيه
 ٢٠
٠

٧٩ ٧٨٧٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

اختيار منتجات من البيئة املحيطة لفئات الدمج، وتحديد أسعارها لتدريب املتعّلمني عىل معرفة القيمة الرشائية لهذه املنتجات.
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بعض  مًعا  لنراجع  العمل  عن  توّقفوا  ٤.  ُقل 
أو  خاطئة  معلومة  أّي  ح  صحِّ املفاهيم. 
التباسات. سلِّط الضوء عىل األمور التي أحسنوا 

القيام بها.

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إكمال  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 
التطّور؛  الدعم الذي يساعدهم عىل  صادق وإيجاد 

تحفيز التفكري الناقد.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل.

اِتِّبع خطوات روتني: ٣-٢-١	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »تقييم ذاتي«. 

٢.  اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 
»يمكنني أن...«.

لديكم  هدف.  كّل  إتقانكم  مدى  يف  فّكروا  3.  ُقل 
ا،  جدًّ جيّد  بمستوى  أتقنته  خيارات:  ثالثة 
أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل مجهود أكب. 

َضع عالمة )( يف املربّع املناِسب يف املنزل.

٤.  ُقل بعد إكمالكم التقييم الذاتي اُكتبوا يل قائمة 
فيها:

هذا 	  يف  اهتمامكم  أثارت  مفاهيم  ثالثة 
الدرس.

سؤاالن تريدون أن تطرحهما عيلّ.	 

أنجزتموه 	  أمر  ربّما  بالفخر،  أشعركم  يشء 
بشكل جيّد.

لينسخها  السبّورة  عىل  القائمة  اختياري: اُكتب 
التالميذ.

ح أّي أسئلة ما زالت عالقة  ٥.  يف الدرس التايل، وضِّ
لدى التالميذ.

أنشطة التوّسع
الشخيص  »دينا«  مرصوف  بأّن  التالميذ  ١.  أخِب 
األسبوع  يف  جنيه   ١٥ إىل  ليصل  سيزيد 
الحادية عرشة من عمرها.  تبلغ  عندما  الواحد 
ضمن  شفهيًّا  األسئلة  عن  اإلجابة  منهم  اُطلب 
مجموعات ثنائية أو صغرية مجّدًدا، مع األخذ 
يف االعتبار مجموع مرصوفها الشخيص الجديد.

٢.  اُطلب من التالميذ التفكري يف يشء يرغبون كثريًا 
التحّقق  يمكنهم  ثمنه.  عن  اِسألهم  رشائه.  يف 
من الثمن باستخدام شبكة اإلنرتنت إذا ما دعت 
الحاجة. اُطلب منهم أن يفّكروا يف عدد األسابيع 
هذا  لرشاء  فيها  مرصوفهم  اّدخار  عليهم  التي 
اليشء. سيناقش التالميذ ذلك ضمن مجموعات 

ثنائية أو صغرية.

لنراِجْع
اليوم  اكتسابها  التالميذ  التي عىل  املعرفة  الهدف: التأّكد من 

وتعزيزها.

الوقت: ٥–١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِخترِب زميلك )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح لهم أنّهم 
سيختبون مكتسبات بعضهم بعًضا حول هذا الدرس.

٢.  ُقل ليجلس كّل منكم وجًها لوجه مع زميل له يف الفصل، 
عىل أن يطرح كّل واحد منكم األسئلة عىل اآلخر وتبادلوا 

األدوار يف طرح األسئلة واإلجابة عنها.

مالحظات  أعطهم  التالميذ.  وراقب  الفصل  يف  ل  3.  تجوَّ
حول املفاهيم التي اكتسبوها بشكل خاطئ )أو نسوها(، 

واملفاهيم التي اكتسبوها بشكل جيّد.

١.  يف األسبوع األّول حصلت دينا عىل ١٠ جنيهات. ماذا يمكنها أن تشرتي بهذا املبلغ؟ هل ترى أن تشرتي 

دينا أحد هذه املنتجات اآلن؟ برِّر إجابتك.

وماذا  الثالث؟  األسبوع  يف  املال  من  لديها  يكون  كم  والثاني.  األّول  األسبوَعني  يف  شيئًا  دينا  تشِرت  ٢.  لم 

يمكنها أن تشرتي اآلن؟ هل ترى أن تشرتي دينا شيئًا اآلن؟ برِّر إجابتك.

٣.  لم تشِرت دينا شيئًا يف األسابيع األّول والثاني والثالث والرابع، وحصلت أيًضا عىل ١٠٠ جنيه كهدية من 

جّدتها. ماذا يمكنها أن تشرتي اآلن؟ هل ترى أن تنفق دينا هذا املبلغ اآلن؟ برِّر إجابتك.

من  عليه  حصلت  الذي  املال  إىل  باإلضافة  الخاّص،  مرصوفها  اّدخرت  إذا  دينا  تشرتي  أن  يمكن  ٤.  ماذا 

جّدتها لفرتة أطول بعد؟

٥. لو كنت مكان دينا، ماذا كنت لتشرتي؟ وملاذا؟ 

٦. كيف تنفق مرصوفك الخاّص عادة؟ هل تّدخر جزًءا منه؟ 

لنراِجْع

١. ملاذا يُعترب اّدخار املال فكرة جيّدة؟

٢. ماذا يمكن أن تتعّلم من تجربتك مع مرصوفك الخاّص حول وضع امليزانية؟

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٥-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

الموضوع ٥-٢ نتعلَّم من خالل التطبيق

يجب أن يخّطط أفراد األُرسة لوضع ميزانية شهرية. ولكن، أنَت أيًضا يمكنك أن تضع ميزانية ملرصوفك 

الخاّص. كيف تنفق مرصوفك الخاّص؟ بعض األطفال قد ينفقون مرصوفهم الخاّص عندما يحصلون 

عليه، لرشاء منتجات بسيطة مثل الحلوى أو أقالم التلوين أو كتاب جديد للقراءة. إذ اّدخرت مبلًغا من 

املال، فكيف تنفقه؟ لنحاول إنجاز نشاط مًعا فنعرف ما قد تفعله. 

دينا يف الصّف الرابع. وهي تحصل كّل أسبوع عىل مرصوف خاّص تبلغ قيمته ١٠ جنيهات. تذهب إىل 

السوق مع والدتها كّل أسبوع وتأخذ معها مرصوفها الخاّص. لنرى ما املنتجات املتوّفرة لرشائها. 

٢٥ جنيه

١٠ جنيه

٢٥ جنيه٢٠٠ جنيه

٢٠ جنيه

١٠ جنيه

١٢٥ جنيه

جنيه
 ٢٠
٠

٧٩ ٧٨٧٨
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  المستكشف النشط
LEARNING

ليليجول سيداغات

األهداف

بشكل 	  قرارات  الناس  اتّخاذ  كيفيّة  عن  أتحّدث 
أفضل.

لنصبح 	  نتّبعها  أن  يمكن  التي  الخطوات  أصف 
أكثر وعيًا كمستهلكني.

أرشح التغيريات التي يمكن أن نطبّقها يف حياتنا 	 
اليوميّة لنجعل عاملنا أفضل.

القضايا والتحديات

أفهم معنى البيئة والتنمية	 

األدوات المطلوبة

ورق مقّوى ومواّد حرفية لتصميم ملصق	 

مثاًل:  فردّي،  بشكل  اإلجابات  إعطائك  عىل  التالميذ  ز  ٥.  حفِّ
بشكل  قرارات  نتّخذ  كيف  لنتعّلم  فرصتنا  هذه 
أفضل، وكيف نصبح مستهلكني أكثر وعيًا، ونرشح 
اليومية  حياتنا  يف  نطبّقها  أن  يمكن  التي  التغيريات 

لنجعل عاملنا أفضل.

ُقل يف نهاية هذا الدرس، ستحّققون كّل هذه األهداف!  .٦

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: 3 دقائق

)املفّسة 	  االستكشاف!  وقت  حان  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
أدناه(

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس، وُقل سنتعّلم يف 
لنجعل من عاملنا  أنسب  اتّخاذ قرارات  الدرس كيفية  هذا 

مكانًا أفضل.

٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل للتالميذ يف الفصل.

3.  اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا الستكشاف كيفية اتّخاذ 
قرارات أنسب لنجعل عاملنا مكانًا أفضل!

ما  وتقييم  الدرس  إىل  للنظر  دقيقة  التالميذ  ٤.  اِمنح 
سيكتشفونه.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتحّدث عن كيفيّة اتّخاذ الناس قرارات بشكل • 

أفضل.

أصف الخطوات التي يمكن أن نتّبعها لنصبح • 

أكثر وعيًا كمستهلكني.

أرشح التغيريات التي يمكن أن نطبّقها يف حياتنا • 

اليوميّة لنجعل عاملنا أفضل.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

إذا أُتيحت لك فرصة رسد قّصة، يمكنها أن تُحدث تغيريًا يف حياة الناس، فما األحداث التي قد تدور حولها 

هذه القّصة؟ وما التغيري الذي توّد أن تُحدثه يف حياتهم؟

لنتعلَّْم

ليليجول سيداغات مربيّة بيئية يف الواليات املتّحدة األمريكية، تعترب نفسها راوية قصص. وهي تعشق 

طعم الشاي بالحليب وهو املفّضل لديها. وقد اعتادت منذ سّن الثانية عرشة الرتّدد عىل املتجر نفسه لرشائه.

يف يوم، تساءلت: "ما الذي يحدث للكوب البالستيكي الذي نحتيس فيه الشاي بالحليب بعد رميه؟". 

فأدركت أّن الكوب البالستيكي الذي يُستخَدم مّرة واحدة، وهو إهدار للموارد، لذا، قّررت عدم استخدام 

األكواب والشّفاطات البالستيكية الُمعّدة لالستخدام الواحد عىل اإلطالق.

توّد  بالتغيري.  الناس  إلقناع  التواصل  مهارات  استخدام  أرادت  بحيث  آخر،  قراًرا  اتّخذت  ذلك،  بعد 

أن يتّخذوا قرارات إيجابية يف حياتهم، وأن يشاركوا يف االستهالك الواعي. فهذا هو اإلدراك بأّن كّل يشء 

نشرتيه ونستخدمه يؤثّر عىل البيئة.

املواّد  إهدار  هي  البيئية  املشكالت  أكرب  من 

إعادة  تتّم  ال  الُمهدرة  املواّد  هذه  وغالبية  البالستيكية، 

تدويرها، فينتهي بها األمر يف مقالب النفايات أو أسوأ 

من ذلك يف الرتبة، ومن هناك تقوم األمطار بجرفها إىل 

أنهارنا وإىل املحيطات.

الحّد  خالل  من  ذلك  تغيري  سيداغات  السيّدة  تريد 

من استخدام الناس املواّد البالستيكية، واستخدام مواّد 

بدًال منها يمكن إعادة استخدامها وتدويرها.

تعتقد السيّدة سيداغات أّن الناس بحاجة إىل معرفة 

أنّهم جزء من املشكلة، ولكنّهم بحاجة إىل معرفة أيًضا 

أنّهم الحّل.

تغيري  فباستطاعتهم  الخيار،  اتّخاذ  للناس  يمكن 

طريقة معيشتهم، وُصنع عالم أفضل.

لنشاِهْد مقطع فيديو

املواّد  استهالك  من  للحّد  استخدمتها  التي  الطرق  ما  سيداغات.  ليليجول  حول  فيديو  مقطع  شاِهد 

البالستيكية ملّرة واحدة، وإعادة استخدام ماّدة البالستيك وإعادة تدويرها؟ وأّي منها يمكن أن تطبّق يف 

حياتك اليوميّة؟

لنستكِشْف

ال يقترص االستهالك الواعي عىل االنتباه عند استهالك ماّدة البالستيك دون سواها. فإىل جانب رغبة 

السيّدة سيداغات يف الحّد من إهدار النفايات البالستيكية، تسعى إىل الحّد من إهدار نفايات فضالت 

الطعام إذ يتّم رمي األطنان منها يوميٍّا. يف رأيك، ملاذا يتّم رمي هذه الكّميّة الهائلة من فضالت الطعام؟ 

وما الخيارات التي يمكن أن تتّخذها للحّد من إهدارها؟

لنراِجْع

١. ما التغيريات التي طبّقتها السيّدة سيداغات يف حياتها؟

٢. ما التغيريات األخرى التي يمكن أن تطبّقها يف حياتك اليوميّة لتجعل عاملك أفضل؟

الب اململششككالت  أكرب  من 

امل هذه  وغالبية  البالستيكية، 

تدويرها، فينتهي بها األمر يف

من ذلك يف الرتبة، ومن هناك

أنهارنا وإىل املحيطااتت.

تت سيداغغااتت  السيّدة  تريد 

من استخدام الناس املواّد البال

بدًال منها يمكن إعادة استخد

تعتقد السيّدة سيداغات أن

أنّهم جزء من املشكلة، ولكنّه

أنّهم الحّل.

الخي اتّخاذ  للناس  يمكن 

نع عال طريقة معيشتهم،، ووصُصُ

 المستكشف النشط ليليجول سيداغات
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لنتفاَعْل مًعا
إىل  يؤّدي  نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 
لتغيري  قّصة  رسد  كيفية  يف  والتفكري  الدرس،  أهداف  تحقيق 

حياة شخص آخر.

الوقت: ٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، تعاَون، تشاَرك! )املفّسة أدناه(	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنتفاَعْل مًعا«.

فكِّروا  بل  تجيبوا!  ال  أسئلة.  بضعة  عليكم  سأطرح  ٢.  ُقل 
بصمت!

3.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل: إذ أتيحت لك فرصة رسد قّصة 
األحداث  فما  الناس،  حياة  يف  تغيريًا  تحدث  أن  يمكنها 
التي ستدور حولها هذه القّصة؟ وما التغيري الذي توّد أن 

تحدثه يف حياتهم؟

امُلحتَملة.  التالميذ يفّكرون بصمت يف بعض اإلجابات  ٤.  دَع 
يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا أرادوا ذلك.

أحد  جنب  إىل  جنبًا  منكم  كّل  ليجلس  ُقل  دقيقة،  ٥.  بعد 
زمالئه وتشاركا األفكار. يمكنكما تسجيل املالحظات لكن 

باختصار!

مع زمالئهم يف  أفكارهم  يتشاركون  التالميذ  أّن  من  ٦.  تأكَّْد 
الفصل.

٧.  ُقل سأطرح السؤال مجّدًدا. لكن هذه املّرة اِرفعوا أيديكم 
لإلجابة!

8.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل مجّدًدا. اُطلب من التالميذ الذين 
الفصل.  يف  زمالئهم  مع  أفكارهم  مشاركة  أيديهم  رفعوا 
يقرأوها  أاّل  ينبغي  لكن  إىل مالحظاتهم،  الرجوع  يمكنهم 

كاملة كما هي.

اِطرح  النقاش،  يف  التوّسع  عىل  التالميذ  اختياري: لتحّفز 
إىل  دفعك  الذي  ما  )االسم(  مثل:  استطرادية،  أسئلة  عليهم 
يف  )االسم(  املوضوع؟  هذا  عن  قّصة  أو  القّصة  هذه  اختيار 

رأيك، ملاذا عىل هذا الشخص تغيري سلوكه؟

لنتعلَّْم
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة نّص حول راٍو بطريقة 

تحافظ عىل اهتمامهم به.

الوقت: ١٥–٢٠ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني: زمالء القراءة	 

١.  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل، من املفّضل أن يتمتّعا بمستوى 

القراءة نفسه.

عليكما مساعدة  أّن  يعني  ما  قراءة،  كّل منكما زميال  ٢.  ُقل 
أحدكما  النّص  قراءة  عىل  تناوبا  القراءة.  عىل  بعضكما 
عندما  اآلخر  من  أحدكما  الدعم  تطلبا  أن  وتذّكرا  لآلخر، 
أن تطلبا من اآلخر استالم  أو حتّى يمكن  الحاجة،  تدعو 
دور القراءة لفرتة معيّنة. سأتجّول يف الفصل إن احتجتم 

إيلّ.

3.  أرِش إىل الجزء من النّص الذي تريد من التالميذ قراءته. ُقل 
رجاء ليقرأ كّل منكما هذا املقطع لزميله، وعندما تسمعاني 
عاٍل  أنّني سأقرأ بصوت  يعني  أنادي »حان دوري!« هذا 
القراءة  معاودة  ويمكنكما  سأتوّقف  ثّم  الوقت،  لبعض 

سويًّا.

القراءة مًعا ضمن مجموعات ثنائية. راِقبهم  ٤.  يعمل زمالء 
أثناء تجّولك يف الفصل.

٥.  الكتساب الوقت خالل الّدرس، ارُصخ »حان دوري!« واقرأ 
مقطًعا بصوت عاٍل، ثّم سلِّم املقطع التايل لزمالء القراءة. 
اِستمّر يف تبادل األدوار ليتدّرب التالميذ عىل اإلصغاء إليك 

كما يصغي بعضهم إىل بعض.

اختياري: اُطلب من التالميذ تلخيص النّص ضمن نقاش يف 
الفصل.

األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتحّدث عن كيفيّة اتّخاذ الناس قرارات بشكل • 

أفضل.

أصف الخطوات التي يمكن أن نتّبعها لنصبح • 

أكثر وعيًا كمستهلكني.

أرشح التغيريات التي يمكن أن نطبّقها يف حياتنا • 

اليوميّة لنجعل عاملنا أفضل.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

إذا أُتيحت لك فرصة رسد قّصة، يمكنها أن تُحدث تغيريًا يف حياة الناس، فما األحداث التي قد تدور حولها 

هذه القّصة؟ وما التغيري الذي توّد أن تُحدثه يف حياتهم؟

لنتعلَّْم

ليليجول سيداغات مربيّة بيئية يف الواليات املتّحدة األمريكية، تعترب نفسها راوية قصص. وهي تعشق 

طعم الشاي بالحليب وهو املفّضل لديها. وقد اعتادت منذ سّن الثانية عرشة الرتّدد عىل املتجر نفسه لرشائه.

يف يوم، تساءلت: "ما الذي يحدث للكوب البالستيكي الذي نحتيس فيه الشاي بالحليب بعد رميه؟". 

فأدركت أّن الكوب البالستيكي الذي يُستخَدم مّرة واحدة، وهو إهدار للموارد، لذا، قّررت عدم استخدام 

األكواب والشّفاطات البالستيكية الُمعّدة لالستخدام الواحد عىل اإلطالق.

توّد  بالتغيري.  الناس  إلقناع  التواصل  مهارات  استخدام  أرادت  بحيث  آخر،  قراًرا  اتّخذت  ذلك،  بعد 

أن يتّخذوا قرارات إيجابية يف حياتهم، وأن يشاركوا يف االستهالك الواعي. فهذا هو اإلدراك بأّن كّل يشء 

نشرتيه ونستخدمه يؤثّر عىل البيئة.

املواّد  إهدار  هي  البيئية  املشكالت  أكرب  من 

إعادة  تتّم  ال  الُمهدرة  املواّد  هذه  وغالبية  البالستيكية، 

تدويرها، فينتهي بها األمر يف مقالب النفايات أو أسوأ 

من ذلك يف الرتبة، ومن هناك تقوم األمطار بجرفها إىل 

أنهارنا وإىل املحيطات.

الحّد  خالل  من  ذلك  تغيري  سيداغات  السيّدة  تريد 

من استخدام الناس املواّد البالستيكية، واستخدام مواّد 

بدًال منها يمكن إعادة استخدامها وتدويرها.

تعتقد السيّدة سيداغات أّن الناس بحاجة إىل معرفة 

أنّهم جزء من املشكلة، ولكنّهم بحاجة إىل معرفة أيًضا 

أنّهم الحّل.

تغيري  فباستطاعتهم  الخيار،  اتّخاذ  للناس  يمكن 

طريقة معيشتهم، وُصنع عالم أفضل.

لنشاِهْد مقطع فيديو

املواّد  استهالك  من  للحّد  استخدمتها  التي  الطرق  ما  سيداغات.  ليليجول  حول  فيديو  مقطع  شاِهد 

البالستيكية ملّرة واحدة، وإعادة استخدام ماّدة البالستيك وإعادة تدويرها؟ وأّي منها يمكن أن تطبّق يف 

حياتك اليوميّة؟

لنستكِشْف

ال يقترص االستهالك الواعي عىل االنتباه عند استهالك ماّدة البالستيك دون سواها. فإىل جانب رغبة 

السيّدة سيداغات يف الحّد من إهدار النفايات البالستيكية، تسعى إىل الحّد من إهدار نفايات فضالت 

الطعام إذ يتّم رمي األطنان منها يوميٍّا. يف رأيك، ملاذا يتّم رمي هذه الكّميّة الهائلة من فضالت الطعام؟ 

وما الخيارات التي يمكن أن تتّخذها للحّد من إهدارها؟

لنراِجْع

١. ما التغيريات التي طبّقتها السيّدة سيداغات يف حياتها؟

٢. ما التغيريات األخرى التي يمكن أن تطبّقها يف حياتك اليوميّة لتجعل عاملك أفضل؟

الب اململششككالت  أكرب  من 

امل هذه  وغالبية  البالستيكية، 

تدويرها، فينتهي بها األمر يف

من ذلك يف الرتبة، ومن هناك

أنهارنا وإىل املحيطااتت.

تت سيداغغااتت  السيّدة  تريد 

من استخدام الناس املواّد البال

بدًال منها يمكن إعادة استخد

تعتقد السيّدة سيداغات أن

أنّهم جزء من املشكلة، ولكنّه

أنّهم الحّل.

الخي اتّخاذ  للناس  يمكن 

نع عال طريقة معيشتهم،، ووصُصُ

 المستكشف النشط ليليجول سيداغات
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

عرض مقطع الفيديو عن )ليليجول سيداغات(، وذلك من خالل عرض كّل مقطع عىل حدة والتعليق عليه والخروج بالفكرة الرئيسية، ثّم االنتقال إىل باقي 
املقاطع بنفس طريقة معالجة املقطع السابق مع وصف محتوى الفيديو لألكّفاء.
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األهداف
بعد املوضوع، أضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية املوضوع، سأكون قادًرا عىل أن:

أتحّدث عن كيفيّة اتّخاذ الناس قرارات بشكل • 

أفضل.

أصف الخطوات التي يمكن أن نتّبعها لنصبح • 

أكثر وعيًا كمستهلكني.

أرشح التغيريات التي يمكن أن نطبّقها يف حياتنا • 

اليوميّة لنجعل عاملنا أفضل.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

إذا أُتيحت لك فرصة رسد قّصة، يمكنها أن تُحدث تغيريًا يف حياة الناس، فما األحداث التي قد تدور حولها 

هذه القّصة؟ وما التغيري الذي توّد أن تُحدثه يف حياتهم؟

لنتعلَّْم

ليليجول سيداغات مربيّة بيئية يف الواليات املتّحدة األمريكية، تعترب نفسها راوية قصص. وهي تعشق 

طعم الشاي بالحليب وهو املفّضل لديها. وقد اعتادت منذ سّن الثانية عرشة الرتّدد عىل املتجر نفسه لرشائه.

يف يوم، تساءلت: "ما الذي يحدث للكوب البالستيكي الذي نحتيس فيه الشاي بالحليب بعد رميه؟". 

فأدركت أّن الكوب البالستيكي الذي يُستخَدم مّرة واحدة، وهو إهدار للموارد، لذا، قّررت عدم استخدام 

األكواب والشّفاطات البالستيكية الُمعّدة لالستخدام الواحد عىل اإلطالق.

توّد  بالتغيري.  الناس  إلقناع  التواصل  مهارات  استخدام  أرادت  بحيث  آخر،  قراًرا  اتّخذت  ذلك،  بعد 

أن يتّخذوا قرارات إيجابية يف حياتهم، وأن يشاركوا يف االستهالك الواعي. فهذا هو اإلدراك بأّن كّل يشء 

نشرتيه ونستخدمه يؤثّر عىل البيئة.

املواّد  إهدار  هي  البيئية  املشكالت  أكرب  من 

إعادة  تتّم  ال  الُمهدرة  املواّد  هذه  وغالبية  البالستيكية، 

تدويرها، فينتهي بها األمر يف مقالب النفايات أو أسوأ 

من ذلك يف الرتبة، ومن هناك تقوم األمطار بجرفها إىل 

أنهارنا وإىل املحيطات.

الحّد  خالل  من  ذلك  تغيري  سيداغات  السيّدة  تريد 

من استخدام الناس املواّد البالستيكية، واستخدام مواّد 

بدًال منها يمكن إعادة استخدامها وتدويرها.

تعتقد السيّدة سيداغات أّن الناس بحاجة إىل معرفة 

أنّهم جزء من املشكلة، ولكنّهم بحاجة إىل معرفة أيًضا 

أنّهم الحّل.

تغيري  فباستطاعتهم  الخيار،  اتّخاذ  للناس  يمكن 

طريقة معيشتهم، وُصنع عالم أفضل.

لنشاِهْد مقطع فيديو

املواّد  استهالك  من  للحّد  استخدمتها  التي  الطرق  ما  سيداغات.  ليليجول  حول  فيديو  مقطع  شاِهد 

البالستيكية ملّرة واحدة، وإعادة استخدام ماّدة البالستيك وإعادة تدويرها؟ وأّي منها يمكن أن تطبّق يف 

حياتك اليوميّة؟

لنستكِشْف

ال يقترص االستهالك الواعي عىل االنتباه عند استهالك ماّدة البالستيك دون سواها. فإىل جانب رغبة 

السيّدة سيداغات يف الحّد من إهدار النفايات البالستيكية، تسعى إىل الحّد من إهدار نفايات فضالت 

الطعام إذ يتّم رمي األطنان منها يوميٍّا. يف رأيك، ملاذا يتّم رمي هذه الكّميّة الهائلة من فضالت الطعام؟ 

وما الخيارات التي يمكن أن تتّخذها للحّد من إهدارها؟

لنراِجْع

١. ما التغيريات التي طبّقتها السيّدة سيداغات يف حياتها؟

٢. ما التغيريات األخرى التي يمكن أن تطبّقها يف حياتك اليوميّة لتجعل عاملك أفضل؟

الب اململششككالت  أكرب  من 

امل هذه  وغالبية  البالستيكية، 

تدويرها، فينتهي بها األمر يف

من ذلك يف الرتبة، ومن هناك

أنهارنا وإىل املحيطااتت.

تت سيداغغااتت  السيّدة  تريد 

من استخدام الناس املواّد البال

بدًال منها يمكن إعادة استخد

تعتقد السيّدة سيداغات أن

أنّهم جزء من املشكلة، ولكنّه

أنّهم الحّل.

الخي اتّخاذ  للناس  يمكن 

نع عال طريقة معيشتهم،، ووصُصُ

 المستكشف النشط ليليجول سيداغات
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ُكن أنت الخبير!
االستهالك الواعي مصطلح عام يعني التفكري يف كيفية تأثري نمطكم اإلنفاقي عىل البيئة. قد يعني ذلك رشاء أشياء أقّل لتجنّب هدر 
املوارد الطبيعية، أو اتّخاذ خيارات أكثر حكمة يف ما يتعّلق باألشياء التي نشرتيها. غالبًا ما يجري املستهلكون الواعون أبحاثًا حول 
الرشكات التي يشرتون منتجاتها للتأّكد من أنّها تعتمد سياسات تصنيعية مستدامة، ويفّضلون رشاء كّميات قليلة تدوم لوقت أطول. 
مثاًل، تخيّلوا أنّكم بحاجة إىل رشاء بعض قطع الثياب الجديدة لقضاء عطلة شتوية. عوًضا عن رشاء الكثري من الثياب الرخيصة 
الثمن التي لن تدوم عىل األرجح حتّى السنة القادمة، يشرتي املستهلك الواعي بعض القطع املتعّددة االستعماالت العالية الجودة 

واملصنوعة من قماش اختري مصدره بمسئولية. بالتايل، سيتمّكنون من ارتداء هذه املالبس لسنوات متعّددة.

يف العمل. اِسأل بداًل من ذلك أسئلة توجيهية تعّزز التعاون، مثل: 
)االسم(، ما دورك يف الفريق؟ )االسم(، ماذا أنجزت؟ )االسم(، 

يظهر أّن مهاّمك كثرية، لَم ال تعطي هذه املهّمة لـ)فالن(؟

صلة بين المنزل والمدرسة
أخرى  نسخة  إلعداد  مالحظاتهم  استخدام  التالميذ  عىل  اِقرِتح 
عن ملصقهم يف املنزل. يمكنهم إلصاقه عىل باب الثاّلجة ليصبح 

أفراد أرُسهم كّلهم مستهلكني واعني.

نصيحة تعليمية
قد  ملصق،  كتصميم  معنّي  مرشوع  تنفيذ  عىل  التعاون  أثناء 
أكثر من غريهم. ولذلك من  املهاّم  التالميذ عىل  يستحوذ بعض 
سري  كيفية  مالحظة  فرصة  سيمنحك  ذلك  ألّن  مراقبتهم  املهّم 
الفريق  أعضاء  كّل  مشاركة  عىل  الحرص  من  ويمّكنك  العمل، 
سواسية. قد تضطّر إىل التدّخل، لكن تجنّب أن تطلب من التالميذ 

املشاركة أو من البعض إفساح املجال للبعض اآلخر كي يشارك
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لنشاِهْد مقطع فيديو
الهدف: تمكني التالميذ من مشاهدة مقطع فيديو حول راوي 

قّصة بطريقة مثرية لالهتمام.

الوقت: ١٥–٢٠ دقيقة

د، شاِهد، راِجع	  اِتِّبع خطوات روتني: مهِّ

١.  ُقل ستشاهدون مقطع فيديو حول »ليليجول سيداغات«. 
ماذا تعرفون عنها؟

اختياري: اُطلب من التالميذ إكمال هذه الخطوة يف مجموعات 
ثنائية.

٤.  قم بتشغيل مقطع الفيديو مّرة أو مّرتني.

مناقشة  علــى  معه  للعمل  آخر  زمياًل  التالميذ  ٥.  يختار 
اإلجابات عن األسئلة.

٦.  اِسأل هل صّح أّي من توّقعاتكم؟ أّي منها؟

الفيديو  مقطع  حول  استطرادية  أسئلة  اختياري: اِطرح 
للحّث عىل املزيد من النقاش. مثاًل: ما النقاط التي فاجأتكم يف 
مقطع الفيديو؟ ما األمور الجديدة التي تعّلمتموها والتي كنتم 

تجهلونها يف السابق؟

حاجات تربوية إضافية

قدرة  عىل  للحرص  للصّم  اإللكرتونية  العنونة  خاّصية  ل  شغِّ
الصمم  من  أو  السمع  يف  قصور  من  يعانون  الذين  التالميذ 
عىل الفهم. يمكنك طلب الدعم من مسئول قسم التالميذ ذوي 
التالميذ  هؤالء  إتمام  من  للتأّكد  الخاّصة  الرتبوية  الحاجات 

النشاط بنجاح.

لنستكِشْف
إعادة  حول  األفكار  تبادل  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
أفكار  وتشارك  تدويرها،  وإعادة  شخصية  أغراض  استخدام 

مجموعتهم مع تالميذ آخرين.

الوقت: ١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: تبديل املجموعات )املفّسة أدناه(	 

١.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل.

ستّة  من  مجموعات  ضمن  العمل  التالميذ  من  ٢.  اُطلب 
أشخاص، ومناقشة إجاباتهم عن األسئلة.

يمكنهم  مالحظات  تسجيل  التالميذ  من  اختياري: اُطلب 
استخدامها الحًقا.

ضمن  إجاباتهم  ليناقشوا  دقائق  خمس  التالميذ  3.  اِمنح 
مجموعاتهم.

ل يف الفصل وأعِط كّل تلميذ يف املجموعة، رقًما من ١  ٤.  تجوَّ
إىل ٦، وبذلك تتضّمن كّل مجموعة تلميذًا يحمل الرقم ١، 

وآخر يحمل الرقم ٢، وآخر يحمل الرقم 3، إلخ.

اطلب  ثّم  واحد.  الرقم  يحملون  الذين  التالميذ  ليقف  ٥.  ُقل 
الفصل.  غرفة  داخل  معنّي  مكان  يف  يجتمعوا  أن  منهم 
كرِّر ذلك مع التالميذ الذين يحملون األرقام من ٢ إىل ٦، 

فيصبح لديك سّت مجموعات مختلفة يف الفصل.

٦.  سيتشارك التالميذ بعضهم مع بعض األفكار التي ناقشتها 
بينما  املجموعات  عمل  عىل  أرِشف  األصلية.  مجموعاتهم 

ل يف الفصل. تتجوَّ

اختياري: اُطلب من التالميذ تحديد أوجه الشبه بني أفكارهم.

ز التالميذ عىل إعطائك بعض اإلجابات. ٧.  حفِّ

لنراِجْع
الهدف: اِكتساب التالميذ وجهات نظر متعّددة عن املحتوى، 

وتأّكدهم من فهمهم مقارنة باآلخرين.

الوقت: دقيقتان

اِتِّبع خطوات روتني: تبادل األدوار بني الزمالء	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة »لنراِجْع«. ارِشح أّن التالميذ 
سرياجعون ما يتعّلمونه مع اآلخرين، وسيقارنون ويباينون 

فهمهم أو وجهات نظرهم بفهم أو وجهات نظر اآلخرين.

مع  اِجِلس  أشخاص،  أربعة  من  مجموعات  ضمن  ٢.  ُقل 
واجلسا  زمياًل  اِخرت  ثّم  دائرة.  ضمن  الفصل  يف  زمالئك 

جنبًا إىل جنب.

3.  اِسمح للتالميذ بأن ينّظموا أنفسهم.

ثّم  عنه،  وأِجب  األّول  السؤال  اِسأل  زميلك،  مع  اآلن  ٤.  ُقل 
تناقشا يف كيفية تشابه إجابتَيكما أو اختالفهما.

ل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم  ٥.  تجوَّ
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحِرص عىل أن ترتكز النقاشات 

عىل معلومات من النّص.

ح  ٦.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراجع مًعا بعض املفاهيم. صحِّ
التباسات. سلِّط الضوء عىل األمور  أّي معلومة خاطئة أو 

التي أحسنوا القيام بها.

الكثري يف  تعّلمتم  لقد  أحسنتم!  ُقل  الفقرة،  نهاية هذه  ٧.  يف 
هذا الدرس.

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

اضطراب طيف 
الشلل الدماغي واإلعاقة الحركيةصعوبات التعّلمضعاف السمعالتوحد

األكّفاء وضعاف 
البرص

التمهيد املسبق للمصطلحات الجديدة )النفايات( لفئات الدمج، وإعطاء أمثلة واقعية وبسيطة، ويمكن االستعانة يف ذلك بمعّلم غرفة املصادر.

مادة البالستيك 
يتعّرف عليها 
األكّفاء ملسيًّا.
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اختياري: أعِط مثااًل عن كيفية تطبيق النشاط من خالل قراءة الجملة 
األوىل بصوت عاٍل: اِختيار منتج ليس مغّلًفا بكيس بالستيكّي. اِسأل هل 
ع  هذا العمل حّد من االستخدام، أم إعادة استخدام، أم إعادة تدوير؟ توقَّ
من التالميذ أن يجيبوا الحّد من االستخدام. اِسأل برِّر إجابتك. إجابة 
ُمقرتَحة: ألّن رشاء منتج ال يحوي غالفه الكثري من ماّدة البالستيك 

ا من كّمية البالستيك التي نستهلكها. يُعترب حدًّ
وتناقشا  الفصل  يف  له  زميل  إىل جنب  منكم جنبًا  كّل  فليجلس  ٢.  ُقل 
ا من االستخدام، أم إعادة استخدام،  كّل حالة، ثّم قّررا إذا كانت حدًّ
أم إعادة تدوير، وامآل الجدول أعاله. دوِّنا املالحظات يف دفرتيكما، 
واحرصا عىل تعليل سبب اختياركما. ليصِغ كّل منكما إىل أفكار اآلخر 

وتوّصال إىل تفاهم.
3.  تأكَّْد من أّن التالميذ يتناقشون، ومن عدم خروجهم عن املوضوع.

عاٍل  بصوت  حالة  قراءة  أيديهم  رفعوا  الذين  التالميذ  من  ٤.  اُطلب 
ورشح كيفية تصنيفها.

التي  الفئة  عىل  يوافقون  كانوا  إذا  اآلخرين  التالميذ  اختياري: اِسأل 
اختارها زميلهم.

الموضوع ٦-٢ ص. 83-8٢

نتعلَّم من 
خالل التطبيق

١.  أِجب عن األسئلة.
الهدف: تمكني التالميذ من التفكري بشكل ناقد يف 
كيفية استعمال املواّد البالستيكية والبدائل املستدامة.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة
مجموعة 	  ضمن  نقاش  روتني:  خطوات  اِتِّبع 

من اثنني إىل أربعة )املفّسة أدناه(
من  واطلب  عاٍل،  بصوت  األّول  السؤال  ١.  اِقرأ 
بعض  وتسجيل  إجاباتهم  يف  التفكري  التالميذ 

املالحظات.
٢.  كرِّر هذه الخطوة للسؤال الثاني.

عن  إضافيًّا  نموذًجا  التالميذ  اختياري: إلعطاء 
ا اتّخذته. قرار مهّم، تشارك معهم قراًرا مهمًّ

3.  ُقل فليجلس كّل منكم جنبًا إىل جنب زميل له يف 
الواحد  األسئلة  إجاباتكما عن  الفصل. تشاركا 
تلو اآلخر وعّللوها. ليصغ كّل منكم بانتباه إىل 

إجابات زميله.
أخرى  ثنائية  مجموعة  إىل  اآلن،  انضّما  ٤.  ُقل 
وشّكال مجموعة من أربعة أشخاص. فليجلس 
إجاباتكم.  وتشاركوا  لوجه  وجًها  اثنني  كل 
الراجعة  وتغذيتهم  إجاباتهم  التالميذ  يتشارك 
من  مجموعات  ضمن  املّرة  هذه  لكن  مجّدًدا، 

أربعة أشخاص.
أو  الثنائيات  إىل  واستِمع  الفصل  يف  ل  ٦.  تجوَّ
عند  وساِعدهم  نقاشها.  أثناء  املجموعات 
بعض  التالميذ  مراجعة  عىل  اِحرص  الحاجة. 

املعلومات السابقة.
٧.  اُطلب من بعض التالميذ مشاركة إجاباتهم مع 

زمالئهم يف الفصل.
اختياري: للتوّسع يف النقاش، اِطرح عىل التالميذ 
املهّم  القرار  ما  )االسم(،  مثل  استطرادية،  أسئلة 
الذي كان عليك اتّخاذه؟ ملاذا؟ هل كان صعبًا؟ ما 

كان شعورك حياله الحًقا؟
من  الحّد  بني  االختالف  أوجه  ما  تعلم  ٢.  هل 
وإعادة  االستخدام،  وإعادة  االستخدام، 

مجموعات  يف  التالية  الجمل  ناِقش  التدوير؟ 

مع زمالئك، ثّم صنِّفها يف الجدول التايل.

املعلومات  ترسيخ  من  التالميذ  الهدف: تمكني 
وإعادة  االستخدام،  من  الحّد  اكتسبوها حول  التي 

االستخدام، وإعادة التدوير.
الوقت: ٥-١٠ دقائق

)املفّسة 	  ْث  وتحدَّ اِستِدر  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
أدناه(

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل.

أِجب عن األسئلة.  ١

١.  ما كّميّة املنتجات البالستيكية التي تستخدمها يف حياتك اليوميّة؟ هل يمكنك استخدام منتجات 

أخرى مصنوعة من مواّد متكّررة االستخدام بدًال منها؟

٢.  اتّخذت السيّدة سيداغات قراًرا واعيًا يقيض بالتوّقف عن استخدام األكواب البالستيكية الُمعّدة 

لالستخدام الواحد. فكِّر يف قرار مهّم سبق أن اتّخذته. ما األسباب التي دفعتك التّخاذ هذا القرار؟ 

وهل واجهت أّي صعوبات عند تطبيقه؟

التدوير؟  وإعادة  االستخدام،  وإعادة  االستخدام،  من  الحّد  بني  االختالف  أوجه  ما  تعلم  ٢  هل 

ناِقش الجمل التالية يف مجموعات مع زمالئك، ثّم صنِّفها يف الجدول التايل.

اِختيار منتج ليس مغّلًفا بكيس بالستيكّي

إذابة وعاء زجاجي وتحويله إىل مزهرية
زراعة األزهار يف أحذية مطاطية قديمة

إطفاء األنوار عند الخروج من الغرفة
وضع املشرتيات يف كيس من القماش

اِستخدام األوشحة القديمة للّف الهدايا

الكتابة عىل وجهي الورقة

صناعة أشياء بالستيكية جديدة

من عبوات الشامبو القديمة

إعادة زجاجات املرشوبات الفارغة 

إىل املتجر حيث تّم رشاؤها

إعادة التدوير إعادة االستخدام الحّد من االستخدام

٣  تعطي السيّدة سيداغات مسألة االستهالك الواعي اهتماًما كبريًا. فاملستهلك الواعي يفّكر 

جيًّدا يف األشياء التي يشرتيها وكيفية تأثريها عىل اآلخرين، وعىل املجتمع الذي يعيش فيه 

م ملصًقا تشّجع من خالله عىل الحّد من  وعىل البيئة. اِعمل ضمن مجموعات من اثنني. صمِّ

االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير. ستتناول يف هذا امللصق:

رشًحا عن أهّمية الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير.• 

رشًحا عن أوجه االختالف بني الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير.• 

 أمثلة عن كيفية الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير يف مدرستك• 
أو منزلك.

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٦-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

نتعلَّم من خالل التطبيق الموضوع ٦-٢
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خطِّط

3.  ُقل بعد أن أنهينا خّطة املرشوع، سنبدأ بالتنفيذ. 
اِتّفقوا ضمن مجموعاتكم عىل شكل امللصق الخاّص 
فيه،  التي ستستخدمونها  بكم، واأللوان والصور 

ثّم وزِّعوا املهاّم عىل كّل واحد منكم.
٤.  اِمنح التالميذ الوقت ليتناقشوا يف ذلك.

ذ نفِّ
بإعداد  التالميذ  ليبدأ  املطلوبة  األدوات  ع  ٥.  وزِّ

ل يف الفصل وراِقب عملهم. ملصقاتهم. تجوَّ
يف  ملصقاتهم  بإنهاء  للتالميذ  اختياري: اِسمح 
املنزل يف حال لم يتمّكنوا من إتمامها أثناء الحّصة.

تقييم ذاتي
ذاتي  تقييم  إكمال  عىل  التالميذ  الهدف: مساعدة 

صادق، ومنحهم الدعم الالزم لتطوير مهاراتهم.
الوقت: ٥ دقائق أو يُنَجز النشاط يف املنزل

أخرض 	  أصفر،  أحمر،  روتني:  خطوات  اِتِّبع 
)املفّسة أدناه(

ذاتي«.  »تقييم  إىل فقرة  التالميذ  انتباه  ١.  اِلفت 
اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأرِش إىل مربّعات 

»يمكنني أن …«.
من  كّل  تحقيق  يف  أدائكم  مستوى  قيّموا  ٢.  ُقل 
بهدف  بالصدق!  تحّلوا  السابقة.  األهداف 
اختيار املربّع املناسب، فكِّروا يف إحدى إشارات 

املرور الضوئية.
3.  ُقل يف حال لم يكن لديكم أّي أسئلة أو شكوك 
اإلشارة  عند  تقفون  إذًا  فأنتم  املاّدة،  حول 
يف   )( عالمة  تضعوا  أن  وعليكم  الخرضاء 
املربّع األّول. لقد أنجزتم املهّمة بنجاح ويمكنكم 

اآلن امليض قدًما.
لكنّكم  األسئلة  بعض  لديكم  كان  إذا  ٤.  ُقل 
تشعرون بأنّكم فهمتم معظم األفكار، فأنتم إذًا 
تقفون عند اإلشارة الصفراء وعليكم أن تضعوا 
قائمة  زوا  جهِّ الثاني.  املربّع  يف   )( عالمة 
باألسئلة التي ترد إىل أذهانكم وناقشوها معي 

أو مع أحد أفراد أرُسكم قبل امليض قدًما.
تفهموها،  لم  أفكار  ثّمة  أنّه  شعرتم  إذا  ٥.  ُقل 
الحمراء وعليكم  اإلشارة  إذًا تقفون عند  فأنتم 
الثالث.  املربّع  يف   )( عالمة  تضعوا  أن 
املناسبة  الطرق  مًعا  لنجد  إيلّ  والجأوا  توّقفوا، 
ملساعدتكم عىل تعّلم املواّد وفهمها فتصبحون 

جاهزين للميض قدًما.

أنشطة التوّسع
إلكرتونية  أداة  باستخدام  للتالميذ  ١.  اِسمح 

لتصميم نسخة رقميّة من ملصقهم.
اإلنرتنت  شبكة  عىل  البحث  للتالميذ  ٢.  يمكن 
الحّد  لكيفية  وابتكارية  مختلفة  طرق  إليجاد 
وإعادة  االستخدام،  وإعادة  االستخدام،  من 

التدوير يف املدرسة واملنزل عىل حّد السواء.

كبريًا.  اهتماًما  الواعي  االستهالك  مسألة  سيداغات  السيّدة  ٣.  تعطي 
فاملستهلك الواعي يفّكر جيًّدا يف األشياء التي يشرتيها وكيفية تأثريها 
عىل اآلخرين، وعىل املجتمع الذي يعيش فيه وعىل البيئة. اِعمل ضمن 
م ملصًقا تشّجع من خالله عىل الحّد من  مجموعات من اثنني. صمِّ

االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير.

الهدف: تفكري التالميذ يف موضوع املحور ضمن سياق جديد، تدريبهم 
ن  والتمعُّ اإلبداعية،  مهاراتهم  استخدامهم  وتنظيمها،  األفكار  ابتكار  عىل 

يف تجربتهم.
الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ذ	  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ
ماذا 	  سيداغات.  اآلنسة  اهتمام  الواعي  االستهالك  موضوع  يثري  ُقل 

اإلرشادات  اقرأ  ثّم  األفكار،  بعض  اِقرِتح  املوضوع؟  هذا  عن  تعرفون 
بصوت عاٍل. تأكَّْد من فهم التالميذ معنى مفهوم االستهالك الواعي.

فكِّر
ع التالميذ ضمن مجموعات صغرية واطلب منهم تشارك أفكارهم. ١.  وزِّ

٢.  عندما ينتهون من النقاش، اُطلب من التالميذ رسم ملصقهم.
اختياري: ُحّث التالميذ عىل تشارك أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل.

أِجب عن األسئلة.  ١

١.  ما كّميّة املنتجات البالستيكية التي تستخدمها يف حياتك اليوميّة؟ هل يمكنك استخدام منتجات 

أخرى مصنوعة من مواّد متكّررة االستخدام بدًال منها؟

٢.  اتّخذت السيّدة سيداغات قراًرا واعيًا يقيض بالتوّقف عن استخدام األكواب البالستيكية الُمعّدة 

لالستخدام الواحد. فكِّر يف قرار مهّم سبق أن اتّخذته. ما األسباب التي دفعتك التّخاذ هذا القرار؟ 

وهل واجهت أّي صعوبات عند تطبيقه؟

التدوير؟  وإعادة  االستخدام،  وإعادة  االستخدام،  من  الحّد  بني  االختالف  أوجه  ما  تعلم  ٢  هل 

ناِقش الجمل التالية يف مجموعات مع زمالئك، ثّم صنِّفها يف الجدول التايل.

اِختيار منتج ليس مغّلًفا بكيس بالستيكّي

إذابة وعاء زجاجي وتحويله إىل مزهرية
زراعة األزهار يف أحذية مطاطية قديمة

إطفاء األنوار عند الخروج من الغرفة
وضع املشرتيات يف كيس من القماش

اِستخدام األوشحة القديمة للّف الهدايا

الكتابة عىل وجهي الورقة

صناعة أشياء بالستيكية جديدة

من عبوات الشامبو القديمة

إعادة زجاجات املرشوبات الفارغة 

إىل املتجر حيث تّم رشاؤها

إعادة التدوير إعادة االستخدام الحّد من االستخدام

٣  تعطي السيّدة سيداغات مسألة االستهالك الواعي اهتماًما كبريًا. فاملستهلك الواعي يفّكر 

جيًّدا يف األشياء التي يشرتيها وكيفية تأثريها عىل اآلخرين، وعىل املجتمع الذي يعيش فيه 

م ملصًقا تشّجع من خالله عىل الحّد من  وعىل البيئة. اِعمل ضمن مجموعات من اثنني. صمِّ

االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير. ستتناول يف هذا امللصق:

رشًحا عن أهّمية الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير.• 

رشًحا عن أوجه االختالف بني الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير.• 

 أمثلة عن كيفية الحّد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير يف مدرستك• 
أو منزلك.

تقييم ذاتي

اِرِجع إىل األهداف املذكورة يف بداية املوضوع ٦-١، وَضع عالمة  يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».

نتعلَّم من خالل التطبيق الموضوع ٦-٢
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فكرتكم  اِختاروا  واحدة.  فكرة  عن  اآلن  ستكتبون  8.  ُقل 
ا قصريًا حولها. املفّضلة واكتبوا نصًّ

يف  زمالئهم  أمام  نصوصهم  التالميذ  بعض  يقرأ  اختياري: 
الفصل.

مراجعة المحور الثاني

أسئلة المراجعة

اِقرأ وأِجب

الهدف: تمكني التالميذ من مراجعة ما تعّلموه يف 
هذا املحور.

الوقت: ١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اِقرأ وأِجب )املفّسة أدناه(	 

١.  ُقل ستجيبون اآلن عن بعض األسئلة حول ما 
اكتسبتموه يف هذا املحور.

٢.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.

إجاباتهم.  لكتابة  دقائق  خمس  التالميذ  3.  اِمنح 
هذه  يف  املحور  مراجعة  عدم  منهم  اُطلب 

املرحلة.

ثنائية  مجموعات  ضمن  اآلن  ستعملون  ٤.  ُقل 
وتقارنون إجاباتكم.

ثنائية  مجموعات  ضمن  التالميذ  ٥.  يعمل 
وراِقب  الفصل  يف  ل  تجوَّ النشاط.  وينجزون 

التالميذ.

ق من اإلجابات مع التالميذ بشكل جماعي،  ٦.  تحقَّ
واطلب منهم رفع أيديهم قبل اإلجابة.

اُكتب

الهدف: تمكني التالميذ من العمل بسعة، وإبداع، 
وتعاون لتوليد األفكار، اِدعمهم يف كتابة نّص قصري 

باالستناد إىل ما اكتسبوه يف هذا املحور.

الوقت: ١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: اُكتب )املفّسة أدناه(	 

١.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل.

األفكار  من  العديد  يف  بسعة  اآلن  سنفّكر  ٢.  ُقل 
دون توّقف!

من  مجموعات  ضمن  يجلسون  التالميذ  3.  دَع 
ثالثة أشخاص.

وقلم  ورقة  إىل  الفريق  أعضاء  أحد  يحتاج  ٤.  ُقل 
الشخص  هذا  قلم رصاص(. سيتوىّل  )أو  حب 

كتابة أفكار كّل الفريق.

٥.   ُقل لديكم دقيقة أو اثنتان لكتابة كّل األفكار 
التي ترد إىل أذهانكم! ال تتوّقفوا!

٦.   ُقل انطلقوا! فيبدأ النشاط. وبعد مرور دقيقة 
أو اثنتني ُقل توّقفوا!

٧.  اِمنح التالميذ الوقت لقراءة األفكار املدّونة عىل 
أوراقهم.

أسئلة المراجعة

اِقرأ وأِجب

١. ما الفرق بني الحّد من استخدام األشياء وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها؟

٢. أي نوع من اآلالت أو األدوات يمكنك صنعها من خالل إعادة استخدام مواّد معيّنة؟

٣. إذا أردت إعادة استخدام أحد األشياء، فمن يجب عليك أن تسأل؟

٤. ما هو املشهد املرسحي؟

ا؟ ٥. ملاذا يُعّد وضع ميزانية لألُرسة أمًرا مهمٍّ

٦. ما االختيار الذي قامت به ليليجول سيداغات؟

اُكتب

 اُذكر أحد األمور التي توّد تجربتها والتي قد تساعدك عىل تحقيق حياة مستدامة. وملاذا تحّب هذه الفكرة؟

التفكير الناقد

فكِّر وأِجب

١.  كيف يمكن أن يساعدك الحّد من استخدام األشياء عىل تحقيق حياة مستدامة؟

٢. كيف يغرّي املرسح أسلوب تفكري األشخاص وطريقة تّرصفهم؟

٣.  ملاذا يُعّد رشاء املنتجات، مثل الطعام، خالل التخفيضات، طريقة جيّدة لتحقيق الحياة املستدامة، وما 

الذي يجب مراعاته يف هذه الحالة؟

نشاط المراجعة

راِجع وأِجب

تحتاج  لَم  معيّنة.  مواّد  استخدام  إعادة  خالل  من  صنعها  محاولة  يف  ترغب  أخرى  أداة  أو  آلة  ١.  اُذكر 

لصنعها؟ 

٢.  اُذكر األنماط املفّضلة عندك يف "فّن األبليك" أو "فّن الِخيامية". ماذا عن ألوانها؟ إذا أردت أن تصنع 

منتًجا كبري الحجم بإعادة استخدام األقمشة، فماذا سيكون؟ 

٣. كيف يكون اّدخار املال تحقيًقا للحياة املستدامة؟ فكِّر يف طرق أخرى لم تتّم مناقشتها يف هذا املحور.

السؤال الرئيس

كيف يمكن أن نعيش ونعمل بطريقة مستدامة؟  

مراجعة املحور الثاني
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نشاط المراجعة

راِجع وأِجب
نقاش  يف  وتعاون  بثقة  التالميذ  الهدف: مشاركة 

يؤّدي إىل تحقيق أهداف الدرس.
الوقت: ٥–١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني: راِجع وأِجب	 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل النشاط.

بل  تجيبوا!  ال  لكن  عليكم سؤااًل.  ٢.  ُقل سأطرح 
فكِّروا بصمت!

3.  اِقرأ السؤال األّول بصوت عاٍل. )راِجع مخطَّط 
يف  بصمت  يفّكرون  التالميذ  دَع  الدرس(. 
يمكنهم تسجيل مالحظات  امُلحتَملة.  اإلجابات 

بسيطة إذا أرادوا ذلك.

جنبًا  منكم  كّل  ليجلس  اآلن،  ُقل  دقيقة،  ٤.  بعد 
إىل جنب زميل له يف الفصل وتشاركا األفكار. 
تكون  أن  عىل  املالحظات  تسجيل  يمكنكم 

ا! مخترصة جدًّ

مع  أفكارهم  يقارنون  التالميذ  أّن  من  ٥.  تأكَّْد 
أفكار زمالئهم.

السؤال  اِقرأ  آخر.  سؤااًل  سأطرح  اآلن،  ٦.  ُقل 
الثاني بصوت عاٍل. كرِّر الخطوات السابقة.

٧.  كرِّر ذلك للسؤال الثالث.

اختياري: يمكن للتالميذ العمل مع زميل مختلف 
لإلجابة عن كّل سؤال.

لوا إجابتكم  8.  ُقل فكِّروا يف كّل ما تناقشتم فيه. سجِّ
إجاباتهم  التالميذ  يكتب  بصمت.  األسئلة  عن 

بشكل فردي. تجوَّل يف الفصل وراِقب التالميذ.

من  واطلب  مجّدًدا  األسئلة  اختياري: اِطرح 
التالميذ تشارك إجاباتهم مع زمالئهم يف الفصل.

السؤال الرئيس

الرئيس،  السؤال  إىل  العودة  عىل  التالميذ  ١.  حّث 
بطريقة  ونعمل  نعيش  أن  يمكن  كيف  واسأل 

مستدامة؟
وتدوين  للتفكري  الوقت  بعض  التالميذ  ٢.  اِمنح 
عهم عىل البحث  مالحظات حول إجاباتهم. شجِّ
عن أفكار يف كتاب التلميذ. راِقب عملهم وقدِّم 

لهم الدعم لدى اللزوم.

يف  زميل  مع  األفكار  تبادل  التالميذ  من  3.  اُطلب 
صغرية.  مجموعات  يف  أو  اثنني  من  مجموعة 
بعدها، ُقم بتوجيه تالميذ الفصل ككّل لتبادل 

املالحظات.
ثّم اطلب  املنطقية،  السبّورة األفكار  ٤.  اُكتب عىل 

لة بينها. من التالميذ التصويت للمفضَّ

التفكير الناقد

فكِّر وأِجب

الهدف: تمكني التالميذ من مراجعة ما تعّلموه يف هذا املحور.

الوقت: ١٠ دقائق
اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر وأِجب )املفّسة أدناه(	 

١.  ُقل ستجيبون اآلن عن بعض األسئلة حول ما اكتسبتموه يف هذا املحور.
٢.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.
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التفكير الناقد
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نشاط المراجعة

راِجع وأِجب

تحتاج  لَم  معيّنة.  مواّد  استخدام  إعادة  خالل  من  صنعها  محاولة  يف  ترغب  أخرى  أداة  أو  آلة  ١.  اُذكر 

لصنعها؟ 

٢.  اُذكر األنماط املفّضلة عندك يف "فّن األبليك" أو "فّن الِخيامية". ماذا عن ألوانها؟ إذا أردت أن تصنع 

منتًجا كبري الحجم بإعادة استخدام األقمشة، فماذا سيكون؟ 

٣. كيف يكون اّدخار املال تحقيًقا للحياة املستدامة؟ فكِّر يف طرق أخرى لم تتّم مناقشتها يف هذا املحور.

السؤال الرئيس

كيف يمكن أن نعيش ونعمل بطريقة مستدامة؟  

مراجعة املحور الثاني
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مشروع الفصل الدراسي األّول

هذا  يف  تعّلموه  ما  كّل  يف  التالميذ  الهدف: تفكري 
املرشوع  مراحل  مختلف  يف  ومشاركتهم  املحور، 

املتعّلق بموضوع هذا املحور.

الهدف: 3٠–٤٠ دقيقة

ذ، اِعرض	  اِتِّبع خطوات روتني: فكِّر، خطِّط، نفِّ

ُقل سنعمل اليوم، عىل إعداد مرشوع. اِقرأ املقّدمة 	 
بصوت عاٍل.

اختياري: تأكَّد من أّن التالميذ قد فهموا ما عليهم 
موضوع  ما  مثاًل:  األسئلة  طرح  خالل  من  فعله 

املرشوع؟ ماذا عليكم أن تفعلوا؟

فكِّر

واطلب  صغرية  مجموعات  عىل  التالميذ  ع  ١.  وزِّ
منهم تشارك أفكارهم.

السبّورة  عىل  املقّدمة  أسئلة  اختياري: اُكتب 
لتوجيه نقاش التالميذ.

٢.  عندما ينتهون من النقاش، اُطلب منهم إنجاز 
قسم »عصف ذهني«.

3.  ُقل اآلن، أريد منكم أن تفّكروا يف األدوات التي 
تحتاجون إليها.

عن  التحّدث  التالميذ  عىل  املجموعات،  ٤.  ضمن 
األدوات وإعداد قائمة بالذي يحتاجون إليه.

سيكون  كيف  تفّكروا  أن  منكم  أريد  اآلن،  ٥.  ُقل 
شكل منتجكم.

كيف  التفكري  التالميذ  عىل  املجموعات،  ٦.  ضمن 
سيكون شكل منتجهم. من خالل إدراج الكثري 
عليهم  ليس  أنّه  ارشح  املختلفة.  األفكار  من 
رسم املنتج النهائي يف هذه املرحلة، بل إعطاء 

األفكار فحسب.

مشروع الفصل الدرايس األّول

١. اِقرأ املوضوع التايل، واعمل عىل تنفيذه. سيعطيك املعّلم خيارات إضافية.

م دليًال سياحيٍّا عن محافظتك، لعرضه يف معرض املدرسة  املوضوع:  تخيَّل أنّك مرشٌد سياحيٌّ وصمِّ

السنوي. أوِرد فيه معلومات كاملوقع الجغرايف، واملناظر الطبيعية، والعيد القومي، وما إىل 

ذلك.

٢. اِخَرت أعضاء فريقك. مع من تعمل؟

   

   
   

   

٣. عصف ذهني

ما هو منتجك؟ كيف سيكون شكله؟ ما الخطوات التي عليك اتّباعها؟

 

 

 

 

٤. اِجمع املعلومات

من أين ستحصل عىل معلوماتك؟

مكتبة املدرسة 

بنك املعرفة املرصي 

مقابلة مع أفراد أُرستي وزمالئي 

ما املعلومات التي يجب أن تعرفها؟

 

 

 

 

  

٥. مخطَّطنا

دوِّن مخطَّطك إلنجاز مرشوعك. خطِّط لخطواتك.

٣ ٢ ١

٦. منتجنا النهائي

٧. عرض مرشوعنا أمام زمالئنا يف الفصل

كيف يمكننا عرض العمل؟ ماذا سنقول؟
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خطِّط

وكيف  املنتج  طبيعة  يف  فّكرنا  أن  بعد  ١.  ُقل 
إليها،  نحتاج  التي  واملواّد  شكله،  سيكون 
ناِقشوا  إنجازه.  كيفية  يف  لنفّكر  الوقت  حان 
كيفية تصميم منتجكم وحّددوا ثالث خطوات 

إلنجازه.

٢.  ضمن مجموعاتهم، عىل التالميذ إتمام القسمني 
٤ و٥.

أفكارهم  تشارك  املجموعات  اختياري: اُطلب من 
ع  شجِّ زمالئهم.  مع  إنجازه  وكيفية  منتجهم  حول 
الراجعة  التغذية  تقديم  عىل  اآلخرين  التالميذ 

واالقرتاحات حول كيفية تحسني أفكارهم.

ذ نفِّ

الفصل  يف  ل  تجوَّ مرشوعهم.  ينجزون  التالميذ  دَع 
وراِقبهم فيما يعملون.

اِعرض

عىل  يتعّرفوا  أن  الفصل  يف  زمالؤكم  يريد  ١.  ُقل 
من  لهم؟  تقديمه  يمكنكم  كيف  منتجكم. 
لالهتمام  مثريًا  عرضكم  يكون  أن  الرضوري 
هذا  هدف  زمالؤكم  ليفهم  باملعلومات،  ومليئًا 

املنتج.

تلو  الواحد  مرشوعاتها  املجموعات  ٢.  تعرض 
اآلخر.

عىل  أسئلة  طرح  عىل  التالميذ  ع  اختياري: شجِّ
املجموعة التي تعرض مرشوعها حول منتجها.

مشروع الفصل الدرايس األّول
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